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प्रास्ताविकन् 
सप्रथितं पातञ्जलं महाभाष्यं व्याकरणरलाकरतया | महाभाष्ये समाश्रुता व्याकरण 

निकायस्य सवेवेदपासिषरदरूपतेति तच्रात्मसातछ्ताः पूववर्तिनां वैयाकरणानां दरानान्तराणां 

च राद्धान्ताः। ततो निमंथितं मत्रंहरिणा वाक्यपदीयं नाम व्याकरणदशनरलोत्तमम् | 
अनाविल रा्दानुशासनमहाविटे विरोचन इव विरोचते निकामम् अद्वितीयं साम्प्रतं तत् | 

प्रट्सु दरानेषु व्याकरणदरनस्याप्रसिद्धत्वाद् दशनान्तरनदीष्णेयेष्रं पययांलोचितानि वाक्य- 
पदौोयस्य दरशनततत्वानि । पग्राखोचनास्ताः सिद्धा निकपरात्मिकाः । ततो विश्रुतं व्याकरणस्य 
स्वतन्त्रं दशनत्वम् | 

रन्थस्यास्य कारिकाणां दुरूहतां सूत्ररूपतां व्याख्येयतां चाकछय्य प्रन्थक्रुद्धिः स्वयं 
स्वोपर्ञरत्निः प्रणीताऽऽसीत् । सा काण्डद्रयं यावदुपकम्यते स्म | तदाधारेण व्याख्याकृद्धी 
रचिता व्याख्याः । किन्तु परीक्षासु विद्धत्सु च सामान्यतः सवंस्यास्य प्रन्थस्याध्ययनाध्यापना- 
मावात् तत्रांतः स्वोपक्ञव्र ् स्तदाधारकाणामन्यासां च व्याख्यानां विलोपो जातः । कचिदंशे 
पुण्यराजकृताः क्चिच्च देखाराजक्रता व्याख्या यद्यपि सम्प्रस्युपकभ्यते, -तथापि तयोरप्य- 
प्रचलितत्वात् पाठमेदानां श्रष्टपाठानां चास्ति बाहुल्यम् | 

वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्याक्यस्य स्थापनानन्तरमिह केषाञचिच्छाख्राणां व्याख्येयतया, 

केषाञ्चिच दुखेभानां ग्रन्थानां संपादनीयतया समुद्धारा संकलितम् । ततादौ नानाशाख- 
विचक्षणाः पण्डितप्रवराः श्रीरघुनाथश्चमोणो वाक््यपदीयस्य व्याख्यापूवंकं संपादनाय 
प्रार्थिताः । तैः 'अम्बाकर्वीः इत्यभिधा व्याख्या प्रणेतुभुपक्रान्ता । सा यथा यथा रच्यते, 
विश्वविद्याखयेन तथा तथा प्रकाश्यते । इत्थं १९६३ तमे खीस्त्दे ब्रह्मकाण्डात्मकं वाक्य 
पदीयम् अम्बाकर्चीव्याख्यासहितं सरस्वतीभवनम्रन्थमालाया एकनवतितम पुष्पत्वेन प्रकाश- 

मुपयातम् । जिज्ञासुमि्विद्रद्धिश्च तत् तथाहमहमिकया समाहतं यद् अनल्प एवानेहसि तस्य 

सवाः प्रतिङृतयो सुद्र णातीताः संजाताः 

ततः १९६८ तमे खीस्तब्दे पुण्यराजीयव्याख्यामग्रं कृत्वा 'अम्बाकर्नौ" इत्याख्य- 
व्याख्यासहितं वाक्यपदीयस्य द्वितीयं काण्डं विश्वविद्याख्यस्य प्रकाशनविभागेन प्रकारितम् । 

, द्वितीयकाण्डे वाक्यपरीक्चानन्तरं पदपरीश्चाथंमारन्धस्यास्य तृतीयस्य प्रकीर्णाख्यस्य 
पदकाण्डस्य व्याख्यानं वृत्तिसंश्रयाभावात् प्रकाशकारेण हेखाराजेन स्वप्रतिभया छतम् । 

यद्यपि द्वितीये काण्डे देखाराजकृतं व्याख्यानं नोपरभ्यते, तथापि जातिसमृदेशे तत्करत- 
मङ्कलाष्वरणचश्छोकतो ब्रत्याघारेण कृता तद्रचना विज्ञायते- 



( आ 

काण्डद्वये यथाघ्रृ्ति सिद्धान्ताथ॑सतत्वतः। 

प्रबन्धो विहितोऽस्माभिरगमार्थानुसारिमिः ॥ 

तच्छेपमूते काण्डऽस्मिन् सप्रपञ्चे स्वरूपतः । 

शछटोकाथन्योतनपरः प्रकारोऽयं विधीयते | इति । 

यद्यप्यम्ब्राकर्चरीरौकाकृद्धिस्तरृतीयकाण्डे हेकाराजव्याख्यानमाधरित्य रीकिता रीका- 

येन काण्डद्रयं पूवं ॑  विदतं वब्रत्तिसंश्रयात् | 

त्रतीयं स्वप्रतिभया देखाराजः सर मे गतिः| 

दति तैः स्वयमूरीकरुतम् , तथापि स्थले स्थले स्वोपज्ञत्वमपि प्रस्तुतम् । समुपन्यस्तं हेखाराजतो 

भिन्नमपि मतमम्बाकर््रौकारैः | ताटशानीह प्रदश्यन्ते कानिचन स्थलानि, यानि क्रचित् 
प्रकाशनुसारीण्यपि सन्ति स्वोपक्षताप्रकाशकानि । कानिचित् तु प्रकारप्रत्याख्यानात्मक्रानि, 
कानिचिच्च सन्ति सव॑था स्वोपन्ञानि । 

“अचर पद्यं ( जा० ६१ ) द्वितीयपादे "न ग्रहे कचिदाश्रितः इति पाठः कचिद् 
श्यते, स तु न युक्तः, तस्य चिहमूतः करटिचिद् विशेषो निरदेक्ष्यतः इत्यत्र हेाराजीय- 
व्याख्यानुरोधादिति' इत्यत्र प्रकाशको दूधृतस्य पागन्तरस्यायुक्तत्वमसाधि देकाराजीय- 
वचनानुसारेणाम्बाक््याम् । 

अत एव संल्यायाः कचिद् व्यापाररक्षणो धमंस्तेन छिङ्गेन गम्यते - इत्यकरारग्रश्छेषं 
केचिद् व्याचक्षते किल इति प्रकाशदीकोदतस्य ( जा० ६८ ) केषराञ्चिदाचार्याणां मतस्यायु- 
क्त्वमम्बाकन्यामित्थमसाधि--वस्वतस्तु नेदं व्याख्यानं युक्तम्, कचिश्लिङ्गाभावे इत्यध्याहारे 
क्लेशात् प्रतिपत्तिगौरवाच्चः इति । 

सांख्यादिनयेन जातेः सम्थ॑नस्थके ८ जा० ९६ ) प्रकाशटीकाकारेण हेाराजेन 
५ 1 १ 

नाधिकं व्यवेचि | अम्बाकर्म््रा तु सविस्तरम् असत्करायवादस्य नैयायिकवेशेप्रिकयोरभि- 

मतस्यायुक्तत्वं प्रदर्शितम् । 

जातिससुदेशस्य प्रथमे श्लोके हेकाराजेन “अन्ये वु"... वण॑यन्तिः इति समुद्धृतं 
कस्यचिन्मतम् । अम्बाकर्न्या ठु कारणग्रदशंनधूवकं तस्यायुक्तत्वमित्थं स्थापितम्--दं त॒ 
न युक्तम् ; प्रवतनग्रतीक्षणयोः स्परतिपूरव॑कत्वेन यस्माद् मातृविष्रये प्रवतंतेऽवतिष्ठते वा तस्माद् 
मात्रसंबन्धीदं स्मरणभिस्युक्तेरनोचित्यादितिः इति | | 

जातिसमुदेश एव ( ५७ ) प्रकारशटीकायाम्--“अत्र केचित्." “योजितवन्तः 
इति दर्दितं कस्यचिन्मतम् । अम्ब्ाकर््रीकरिस्व पशोरङ्गमावस्याथत्वेनाशरुतत्वेन चाविधेयत्वाद् 
योजना साश्युक्ता साधिता! 



( इ ) 

जातिसमुदहेरे ( ७-८ ) शब्दसमवायिन्या जातेरथ जात्या सहाभमेदव्यपदेशवणनग्रसङ्ग 
हेखाराजेन “न्यपदिद्यते' इत्यस्य न्यपदशाय कल्पतेः इति कमप्रत्ययान्तस्य कतृप्रत्ययान्तत्वेन 

व्याख्यानं कृतम् । अम्बाकर्वीकारेण तस्यार्थिकाथंपरतया कथञ्चिन्नेयत्वसुक्तम् । 

जातिसमुद्देश एकोनचत्वारिथिकारिकाव्याख्याने हेकारजेन तत्रापि ब्रद्धौ वधेत 
इत्येवं जन्मविशोप्रा एवैतेन प्रथरुपात्ताः। तदयमानुखोम्यपरिणामः' इत्यमिदहितम् । 

अम्बाकर्व्यां स्थितेजन्मत्वासंमवाद् हेाराजोक्तस्य चिन्त्यत्वमुदीरितम् । स्वमतपुष्टर्थं च 
"जन्माद्यस्य यतः इति वेदान्तसूत्रीयं श्रीरङ्कराचायभगवत्ादकृतं भाष्यं प्रमाणतया 

समुद् घृतम् । । 

ततरेवेक्रचत्वारिंदाकारिकायां हेखाराजक्तस्य व्यास्यानद्वयस्यापि चिन्त्यत्वमुदितमम्बा- 
कवी टीकाकारः । एकनवतितमकारिकान्याख्याने ठु विद्र श्रीरममिः--श्रदं वु प्रयोजन- 
मितरेतरथोगद्वन्देऽपि संमवतीति व्यथः सुदुरानुधावनप्रयासः श्रीदहेखारा जस्येत्यवधेयम् 
इत्याख्याय सवथा प्रत्युक्तो हखाराजः। 

जातिसमुद्देदो पञ्चोत्तरद्ततमकारिकाया विषयस्य स्पष्टीकरणार्थं हेाराजेन विस्त्- 
तमवतरणं निबद्धम् | अम्बाकर्त्रीँरीकाकृद्धिहलाराजकृतस्यावतरणस्य न्यायमतानुगासित्वाद् 
अद्रेतदशनस्य च प्रागुक्तस्यासमथकत्वादयुक्तत्वमुक्त्वाऽवतरणान्तरं चोपन्यस्य प्रदर्दिता 
स्मोपन्ञत्वात्मिका प्रतिभा प्रकामम् । 

चन्धसमुद्देशस्य पञ्चर्विशकारिकायां हखाराजेन दर्दिता व्यास्याऽ्परापि । अम्बा- 

कर्रीटीकाकृद्धिस्त॒ तस्या अयुक्तिसंगतत्वमास्यातम् । तत्रेवेकोनत्रिंरकारिकायां ध्यत्तक्तं 
हेखाराजेनः इत्यारभ्य पर्यालोचना कता हखासाजस्याम्बाकव्यांम | 

1 

इत्थमम्बाकत्रीं टीकायां हेकाराजकृतव्याख्यानमनुवत्यांपि समालोचितमन्वाख्यातं च 
तदनेकचति हेखाराजस्य प्रतिमां प्रशंसद्धिरम्बाकत्रीं टीकाकृद्धिः स्वप्रतिभाऽपि प्रदर्दिता पदे 
पद । जातिसमुद्दशे ( १; ३५, ४३; ८०; १०४) संख्याकासु कारिकासु भवरंहसेः 
सिद्धान्ताः प्रकाशविवरणाधारणानुसताः । शब्दप्रयोगे विषयवणंने च तत्र प्रकारारीकाया 
एवानुसरणं विहितम् । 

तृतीयकाण्डीये हेलाराजकृतव्याख्यानेऽनेकत्न न्यूनताः, कचिच्च संक्षेप 
दश्यन्ते | अम्बाकर्व्या तत्र तत्र॒ न्यूनतापूरणेन विस्तरोण च स्पष्टीकृतो विष्रयः | एतदर्थं 
जातिसमुद् देशस्य ए, ३, ६, ३४; ३९) ४०; ४१५; १०४ संख्याकानाम् ; संबन्धसमुद् देशस्य 
च ३०; ४०; ४१, ६३ संख्याकानां कारिकाणाम् अम्वाकर््रीन्याख्याऽवद्यं पर्यालोचनीया 
सुधीभिः 

गुणदन्धा विद्धञजना जिज्ञासवश्चोक्तव्याख्याग्रतसमलङ्कृतस्य प्रकी्णाख्यस्य व्रतीय- 
काण्डस्य प्रकाशनं तूण द्र्टुमुत्मुका मुहुमुहुः प्रणोदितवन्त इति तदर्थो जातिद्रन्यसम्बन्धेति 



( ईं ) 
समुदरात्रग्रास्मकर एवायं ग्रन्थो व्याख्याद्वयविराजितो खघ प्रकाङशमानीयमानो विद्रत्तज्ञजानां 

जिज्ञासूनां च समुपष्ियते पाणिपल्ञवपुटे । अवरिष्टेनापरेणापि भागेन सपद्येव प्रका शमानेष्य- 
माणेनानुसन्धित्सवो जिज्ञासवश्च ध्रुवमुपक्रता भविष्यन्तीति मन्यते । 

श्रीजगदीररथयाच्रायाम भागीरथप्रसादत्रिपादी वागीशः ल्ञाह्लीः 
२०२१ तमे वेक्रमान्दे, शुक्रवासरे गवेषणाडलय-सञ्चारकः 

२१-६-१९७४ तसे खीस्तान्दे वाराणसेयसंस्कृतविश्चविद्यालये | 



उपोद््ातः 

महदिदं सौभाग्यं विद्रज्जनानां यद्विद्ररक्ीरघुनाथकशमंमहामागेविरचिताया वाक्य 
पदोयतृतीयकाण्डगताम्बाकर््रीव्यास्याया जाति-द्रभ्य-सम्बन्धेति समुटेशत्रयविषयकोऽ्यं प्रथमो 
मागोऽधुना प्रकाद्यत इति । प्रथमद्वितीयकाण्डगताम्बाकर्व्या. परिशीखनेन समृद्बोधिता- 
ग्रिमभागवपठनाभिकाषाणां विदुषां मनसि प्रकाशनेनानेन महानानन्दः प्रादुभंयिष्यतीत्यत्र 
नास्ति मे मनसि सन्देहटेशोऽपि । वाक्यपदीयतृततीयकाण्डस्य महत्व तत्रभवान् भतुहरिः 
स्वथमित्थं विशदीकरोति-- 

“्वत्मनामन्र केषान्िद् वस्तुमात्रमुदाहतम् | 

कण्डे वतीये स्यक्षेण भविष्यति विचारणा । इति ( बा २.४८३ ) | 

अयमभिप्राय--प्रथमद्वितीययोः काण्डयोः संक्षेपेण ये केचिन्यायमार्ग 
निदिशस्तेषां तृतीये काण्डं न्यक्षेण = आदरविशेषेण, अर्थात् कात्स्न्येन विचायं प्रतिपादनं 

भविष्यतीति । तत्रभवतो भव्रहुरेगुरुणा संभवतो वसुरातनाम्ना व्याकरणागमानां संग्रहः 

कृतः । तेषु केषाखिदेव वाक्यपदीयगप्रथमद्वितीयकाण्डयोः प्रतिपादनं सञ्जातम्, तदपि 
संक्षेपेणैव । अतस्तृतीयकण्डे सवेषामागमानां विस्तरेण प्रतिपादनं भविष्यतीति प्रतिजानाति 
न्थकारो व्याख्यातव्य हेला राजोऽपि स्वकीयप्रकारान्याख्याया अन्ते- 

“निराकाष्ण वपुषा गता विखजनीनतम् । 
तृतीया वागवस्थेयं प्रतिष्ठामुपयाल्वितः ॥“ 

इति वदन् ब्रह्मकाण्डस्य प्रथमा वागवस्था पञयन्ती, वाक्यकाण्डस्य द्वितीया वाग- 

वस्था मध्यमा, तृतीयस्य पदकाण्डस्य तृनीया वागवस्था वैखरी च प्रतिपाद्यतविषय इति 

बोद्धव्यमिति ध्वनयतीव । अस्य च वैखरीरूपतृतीयवागवस्थाविषयकस्य त्त्तीयकाण्डस्य 
स्वप्रकाक्नाख्यव्याख्यासुगमस्य प्रतिष्ठामाशंसमानो हैखाराजस्तस्य महत्वमपि योतयति । 
स्वकीये च प्रकीर्णकप्रकाशे बहुषु स्थटेषु-- | 

(१) “तन्त्रेण हि शक्तिदरव्धमप्यमिदधाति प्रत्यय इति वाक्यपदीये निर्णीतम्” । 

(२) ^“अत एव स्वातन्त्यशक्तिः कारु इति वाक्यपदीये सिद्धान्तितम्“ । 
(३) “स्वतन्त्रस्य चिदात्मन एव जीवात्मगतेयमिति शक्तिः कालाख्या युक्ता । तथा 

ह्यक्तं वाक्यपदीयेऽस्माभिः' । 

(४) ५अक्रमा हि पश्यन्तीह्पा सं नित् प्राणवरृत्तिमुपारूढा कालात्मना परिगृहीत. 

क्रमेव चकास्तीति कृतनिर्णयं वाक्यपदीये शब्दभ्रभायामस्माभिः इत्यादिषु वाक्य. 



( ख ) 

पदीयसंज्ञायाः काण्डद्रयनियतत्वं तृतीयकाण्डस्य च प्रकीणंकसंज्ञकस्य पृथक्कृतित्वमिव च 
वदता दहेखाराजेनेदमेव मह्वमुपोद्रलितम् | चतुदंशसमूहेरात्मकत्वाह्विपुखकलेव रोऽप्ययं 

काण्डोऽसम्पुणं एव गममुपलमभ्थते। चिरात् किलासम्पूणं एवोपकभ्यत्ते काण्डोऽयम्, यत 

इतोऽ्टशतवषेभ्यः प्राग् द्वितीयकाण्डव्याख्यां विरचितवतता पुण्यराजेन तत्रभवता 
भत्रेहरिणा स्वोपन्ञवृत्तौ समूल्किखितो लक्षणसमुहेल आगमभ्र शात्टेखकप्रमादाहा स्वसमये 

नोपरुम्यत इत्युक्तम् । पृण्यराजेन बाधासमूहेशोपमामृहेश्ावपि नामग्राहं स्म्रतौ । तावपि 

नोपरुभ्येते समयेऽस्मिन्निति त्ृतीयकाण्डगतास्त्रयः समुद्देशा लुप्रा इति सखेदं वक्तव्यं 

भवति । एवं स्थितेऽपि तृतीयकाण्डस्योपलम्यमानो भागो विपुलकलेवरः किश्िदूनशतत्र- 

याधिकैकनहृल्लकारिकात्मकः । हेखाराजीयन्याख्यासहितो विपुरुततरो भवत्तीति सम्पुर्णोऽम्बा- 

कर्य परिवर्धितो नैकस्मिनु मृद्विते प्रन्थेऽन्तर्मावयितुः चक्य इति भागशोऽस्य प्रकाशनं 

क्रियते । प्रस्तुते चास्मिन् भागे प्रकालाम्बाकर्त्रीसिहिता जाति-द्रव्य-सम्बन्धेतिसमूहेशास्त्रय 
एव सन्निवेशिताः । व्याख्याकारो हेखाराजो व्याकरणशास्त्रस्य सिद्धान्ता इव प्रक्रियांलेऽ- 

प्यत्यन्तं व्युत्पन्न आसीदिति प्रकाशव्याख्यां पठतां मनसि पदे पदे स्पष्टं भवति, तथापि 
न सर्वत्र सुगमेयं व्याद्प्रा । अम्बाकर््ीकारेश्च प्रथमद्वितीयकाण्डयोरिवास्य काण्डस्यापि 

प्राचीनतपाष्यामवकम्भ्यैव स्वब्य्राख्या विरचिता । उक्तं च स्वयमेव व्याख्यात्रवर्येः- 

येन काण्डट्रयं पूवं विवृतं वन्तिसंश्रयात्। 
तृतीयं स्वप्रतिभया हेटाराजः स मे गतिः ॥ इति ( पृ* २)। 

बहुषु स्थलेषु प्राचीनव्याख्यायाः शाब्दा अन्यशब्दः सहम्बाकर्व्या यथातथमन्त- 
भाविताः। अनेन कारिकार्थो हैखाराजग्यद्याथंर्च विशदौ भवरत इत्यम्बाकर्त्री परतो 

ममानुभवः। यव प्रकाङाञ्यख्याताहय्पेनापि कारिकाथः स्पष्टो न भवति, तत्राम्बाकर्व्या 
क(रिकग्रकाशयोहमयोरप्यथवित्रोधनं सुकरं भवति। द्वित्रंर्दाहुरणंरत्र स्वाभिप्रायो 

विशदीक्रियते । 

सवषां शढ्दानां जातिरेव वाच्येति ज।तिसमुद्देशस्य मुख्यः प्रतिपाद्यविषयः | यथा 
धटशब्दः स्वेषु घटेषु विद्यमानं घटो घट इतिप्रत्ययानुवृत्तिजनकं तथा घटो घट इतिशब्दानु- 

वृस्सिजनकं च जात्यपरपर्यायं घटत्वरूपं सामान्यमभिधत्ते । एतावदेव न, घटवृक्षादिभिः 

सर्वेरपि शब्द; स्वास्ाधारण्यो घटशब्दत्वेवृक्षक्नब्दत्वादिजातयोऽप्यभिधौयन्ते । स्वनातिप्रव्या- 

यनानन्तरं घटत्ववृक्षत्वादीनामथजातीनामात्मसु राब्दजातीनामध्यारोपस्य कल्पनाऽपि क्रियते । 
यथोक्तं वाक्यपदीये मर्तृहुरिणा- 

स्वा जातिः प्रथमं शब्दैः सवेरेवामिधीयते । 
ततोऽथंजा तिरूपेषु तदध्यारोपकल्पना ॥ इति (३, जा० ६)। 

शन्दजात्यथं जात्योरमेदाध्यारोपस्य कल्पनं क्ियते। घटोऽयमथं इत्यस्य 
घटश्लन्दत्वाभिन्नेयं घटत्करूपा जातिरित्यर्थः | एवं घटत्वरूपा जातिः, घटोऽयमथं इति 



( ग „ 

व्यपदेशाय कल्पते । अत्रेधं शङ्का भवति --“तिःमामास्यानि सामान्यानि? इति वंशेपिकै- 
रभ्युपगमात् शन्दगतजातीनामथंगतजातीनां च स्वतो जातिरहितत्वात् कथमथजातिर ब्दानां 
राब्दजातिशब्दानां वा जातिका्यं सिद्धयति ? इति । अत्रेत्थं समाधीयने भवरैहरिणा- 

“जातिङब्देकरोषे सा जातीनां जातिरिष्यते । 
राब्दजातय इत्यत्र तलातिड्शरन्जातिषु |” इनि (वा० ३,जा०९)। 

एतत्कारिकागतः प्रकाशो यद्यपि सुष्टु किखितस्तथापि न तेन ग्रन्थकर्तुरमि- 
प्रायः सम्यगवगम्यते । अम्बाकर््वीसाहाय्येन तु ् रन्थकतुंः समाधानं सुगमं भवति । अतोऽम्बा- 
कर््रीतो तिसख्लिखितः सन्दभं उदध्ियते- 

““अस्याथः सा जातिः = शब्दजातिविशेषरूपा गोशब्दत्भादिः, सामान्यरूपा वा 

शब्दत्वम् । जातिशब्दकदेषे = एकरोषस्य जातिपक्षे प्रत्याख्यानात्लक्षणया = सहविवक्षया 
एकप्रयोगे, यद्रा प्रसक्तं इति पदमध्याहायं योजनीयम् 1 गाव इमाः, वृक्षा इमे, जातय इमा 
इति वा एक्रयोगे ज।तीनाम् = अथं जातीनां गोत्वादीनासभिन्नप्रत्ययनिबन्यनरूता जात्तिः= 
गोशब्दत्ववृक्षश्शनब्दत्वादिरूपा जातिशब्दत्वरूपा वा इष्यते । अतो गायो वृक्षा जातय इत्य- 

सित्नमभिधानम्, अभिन्नः प्रत्ययो वा उपपद्यते । यदि तु गोज्ञब्दत्वादिखूपाः शन्दजातयोऽपि 

शब्दजातय इमा इत्येवं ज्न्दजातिक्षब्देन प्रत्याय्यास्तदा तज्जातिः शब्दजातिः जातिशब्द- 

गतं सामान्यं जातिशब्दत्वरूपं शब्दजातिषु गोशब्दत्वादिकायसु ग्यक्तिस्थानीयासु प्रतिपाद्यासु 
अभिन्नप्रयोगे निबन्धनम्? इति { पृ० ३७ ) । अतीव सरलया भाषया ग्रथितोऽयमम्बा- 

कर्त्रीसन्दर्भो ग्रन्थकतु रभिप्रायं सम्यक् स्पष्टीकरोति । 

अत्र प्रकाशितेषु त्रिषु समूहृशेषु सम्बन्धतमुहंशस्यैव विषयगौरवादधिक महत्वं 
भवति । तद्विषयस्य न केवर गौरतेम् अपितु बहुत्र तस्य दुगंमत्वमप्यनुभूयते पाठकः । कामं 
हेला राजकृतः प्रकाशो विद्रद्विरचितः पाठकस्य बहूुपकरोति तथापि तिपयस्य स्वाभाविक 
दुरूहत्वात् कुत्रचित् स व्याख्या मपेक्षते । सा चपेक्षाऽम्बाकर्व्या सुष्ठु पूर्यत इति पाठकानामिदं 

महत् सौभाग्यम् 1 तत्रोदाहु रणरूपेणेदमूपन्यस्यते । 

सम्बन्धसमुहृशस्य द्वितीयकारिकागतप्रकाशे प्रनीतिजनकानामिन्द्रियलिङ्खन्ञब्दादीनां 
मध्ये शब्दस्य वैरिषटचमित्थं प्रतिपादितम्-- 

“शब्दस्तु न जनकतामात्रेणाथंप्रतीतौ सम्बन्धमनुभवति, अपितु तत्राथेः शब्दचमानः 
शब्दमय एवावभाति । तादृश एव हि स प्रतीतिस्वभावः) रूढत्वाच्च न भ्रमः इत्ति 

( प° २२४ )। 
अत्र हेकाराजस्याभिभ्रायो यद्यपि स्पष्ट एव तथापि संक्लिप्ता तस्योक्तिः | अतस्त- 

मेवाथं परिवर्धितः शब्दैरित्थं प्रतिपादयत्यम्बाकर्त्री-- 
“शब्दस्तु द्रयीमपि जनकत्वमर्यादामतिशेते । यतः स न जनकतामात्रेणायंप्रतीतौ 

विषयत्वरूपं सम्बन्धमनुभवति, अपितु शब्दजन्यायामथंप्रतीताव्थंः शब्दधमानः शब्दात् 
प्रतीयमानः क्ञब्दमय एव शनब्दस्वरूपभ्रुत एव शाब्दालिद्धितत एवाववभाति । स च शब्दा. 



( घ 

भिन्नाय प्रत्ययाटनोकेऽत्यन्तं रूढः = प्रसिद्ध ईति देहादिष्वात्मप्रत्ययवद् यावद्रश्ववहारमबाधि- 

तत्वान्च भ्रमः । तदुक्तमद्वैतमतनायकंः- 
“देहात्मप्रत्ययो यद्वत् प्रमाणव्वेन कल्पितः । 
लोकिकं तद्रदेवेदं प्रमाणं त्वास्मनिश्चयात् |! इति । 

यावद्वयव्रहा रम वाधितत्वेऽपि शब्दाथयोरभेदो न वस्तुभूतः किन्त्वाध्यासिक एवः 
इति ( पृ० २२४) । 

भवर पाठकेरिदं द्रष्रव्यं यत् प्रकारागताः प्रायः सवेऽपि शब्दा अम्बाकर्वरयमायाताः 

परंतु न यथातथम्, अपितु व्याद्प्रासह्ना इत्ति वाकषयान्यन्यानि संजातानि, अथंश्चात्यन्तं 

विश्चदः संजातः | 

अत्र प्रदशितस्य शब्दवेशिष्टयस्य मुग्धेन केनचिद् श्ननु न वणंमालाथं समुपलभ्यते" 

( प° २२५ ) इत्याक्षेपे कृते प्रकारो तस्य शब्दाद्वैतस्य केषाश्िन्मूरतत्वानामुपवणंनेन समा- 
धानं कृतम् । एतत्कृतं किल संबन्धममुदगस्थद्टितीयकारिकागतप्रकाश्चस्य महत्त्वम् ¦ एतेषु 
मूखतत्तवेष्व्रतगतेषु अव्रह्िष्स्य संबन्धसमूहैशस्य हेला राजता व्य।ख्याऽधिकायासं विनाऽवगन्तु 

शक्यते । अम्बाकर्वीसहिते ह्वितीयकारिकाप्रकाशे किकाधोलिखितानां मुलतत्त्वानां वैशद्येन 
प्रतिपादनं च्श्यते-- (१) पश्यन्तीमध्यमावैखरीरूपे वाचोऽवस्थात्रये ज्ञब्दस्य व्या्षिः, 
(२) ज्ञानशरब्दप्रदीपास्त्रयोहि प्रकाडा येनैव प्रकादेन परं प्रकाशयन्ति तेनैवात्मानमपि 
प्रकाशयन्ति, (३) वाचकः शब्दोऽथंमभिघीयमानतया प्रकाशयन्चात्मानसभिधयैव प्रकाशयति, 
(४) रोीभ्रुतानि परस्प राध्यस्तानि शब्दाथंज्ञ।नानि घट इत्येवमवगमयन्ति, ५) एवंच 
करत्वा तात्पयेरशाऽध्यास एव योग्यतायां कायकारणभावे च फर्तः संबन्धोऽव तिष्ठत इति स 

एव मुख्यः, (६) शब्देन स्वरूपाध्यस्तं वक्तृज्ञानमपि श्रोतरि प्रतिपाद्यत इति वक्तृज्ञानमपि 
शब्दस्या्थंवद्भिधयैव प्रतिपायमुपपद्यते, (७) शब्दपूवेकत्वं चाथ ्रत्ययस्य शब्देऽथे प्रत्यय 
योरध्यासादेवोपपदयते, अन्यथा सर्वेभ्यः रब्देभ्योऽविशेषात् सर्वरथंप्रत्ययप्रसद्खः स्यात्, (८) एवं 

परवागात्मनः स्फोटस्य शब्दनात्मकेन व्यापारेण व्यवहारे प्रवृत्ते शब्दाथंयोरभेदाख्य- 
सम्बन्धनिषयतोमयोः सिद्धा; अवरिभागदक्ञायां तु परयन्त्यसभिधानायां वाच्यवाचकभेदानुल्ला- 
सात् नाध्यासचिन्ता काचित्, (६) एवमथंशब्दस्वरूपयोरुभयोः शब्दाभिधेयत्वेऽपि अथपिक्षया 

स्वरूपस्यान्तर ङ्ख त्वाद् अहैयत्वादस्ाधारणत्वाच्च शब्दस्वरूपं मुख्यम् इति । 
अस्त्यस्मिन् संबन्धसमृदेशेऽपरो विषयो यस्य॒ विञदीकरणेनाम्वाकर्व्यप मह्एनुपकारः 

कृतः । '"न्ननरुक्त प्व संयोगस्तमवायलक्षणः संबन्धो वशेषिकेरित्यत्र समुहेशे शब्दार्थयोः 
सं बन्धप्रतिपादने को विशेष इति शङ्कामूद्धाव्यात्र विषये विश्शत्यधिकाः कारिकास्तत्र भवता 

भवरहुरिणा समुपन्यस्ताः। प्रकाशसाहितानामपि तासामर्थो न सर्वत्र सुगमः । अम्बाकर््याः 
साहाय्येन तु प्रतीयते तासामथंः । अतोऽत्राम्बाकर्वीगतो मख्य; सन्दभं उदृधियते । 

""पारतन्त्यं संबन्धधमं इति संयोगसमवाययोद्रंव्यगुणादिषु पारतन्त्यसत्त्वाद् गौण्या 

वृत्त्या तत्र सम्बन्धरग्दभ्रवृत्तिः । केवलेन पारतन्त्येण संयोगसमवायौ सं बन्धमनुकुरुतः, न तु 
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नित्यपारतन्त्यलक्षणेनासाधारणेन धमेण । तथा च तयोः संयोगसमवाययोः संबन्धशब्दो गौणः, 

न तु वस्तुगत्या संयोगसमवायावेव संबन्धः । संबन्धसच्शौ तौ नतु संबन्धौ । अतः संयोग. 

समवायावेव सबन्धौ इति वशेषिकाणामिव न वैयाकरणानां दर्शनम् । वैशेषिकेहि पदार्थीछित एव 

संयोगः समवायो वाऽभ्युपगस्यते, तेन च शब्दार्थः एवि भकतु' न हाकंयते . ५नत्तच्छब्दस्य तत्तदर्थेन 

सह् संयोगः समवायो वा संबन्ध इति स्वीकारे सर्वेः शब्दः सर्वोऽप्यथंः प्रतीयेत इति रीत्याऽ- 

तिन्या्निः स्यात्, संयोगसमवाययोः सवत्राविशेषात् । अच््टवशात्त् कस्यविदेव शब्दस्य 

केनचिदर्थेन सह संयोगः समवायो वेत्ति परिहारः। यदि तु संयोगममवायान्यतरलक्षण- 

संबन्धा विहेवेऽप्यर्थान्तरस्य न वाच्यत्वं तदा स्वार्थस्यापिन वाच्यत्वमित्यव्याप्तिः स्यात् । 

सोऽप्यद्छ्वज्ञादेवातिन्या्निवत् परिहृता । यदि तु समवायस्तबन्धस्य न समवायशन्दवाच्यः 

त्वम्, नापि घटादिशन्दवाच्यत्वभिति री त्याऽवाच्यस्य तस्य क्वचिदपि वृह््याऽनुपस्थितत्वान्च 

संबन्धिनोर्योजकतयाः वाक्या्थंबोधगोचरत्वमिति रीत्या स्वार्थस्य स्वकब्दतोऽबोयेऽव्याप्ति- 

रुच्यते, तदापि साक्षात् समवायसंबन्धत्वेन रूपेण समवायसबन्धस्य समतायशश्दावाच्यत्वम्) 

करिपतेन तु समवायत्वेन रूपेण समवायज्ञब्दसंबन्धिलया वाच्यत्वमिति नास्ति अव्य छतः | 

यदि तु तटस्थस्य = शब्दार्थयोः संबन्धिनोः संयोजने निरपेक्षस्य समवायशब्देनाभिमूखोकृत- 

स्य वाच्यतया श्रोतुरभिमुखीकृतस्य समवायस्य ममवायप्वेन रूपेणापि समवायश्चन्दात) च्यत्व- 

मुच्यते तदा प्रतीतिविरोधः, समवायकब्दात् समवायत्वेन रूपेण समवायप्रतीतेरनुभवसिदध- 

त्वादिति रीत्या प्रौडिवादितया शास्त्रान्तरसिद्धसंवन्धाश्रयेणापि दाब्दाथेनियम एतावता 

सन्द्भण व्यवस्थापित इति । 

एवं संयोगसमवाथयोर्वेशेषिकद 4 नप्रसिद्धयोः शाब्दार्थविषयेऽपय प्तं समथ्यं अवशिष्टे 

समुद वैयाकरणनिकायसिद्धं संबन्धमुपपाद्यति' तव भवान् भत्र हरिः । पिद्द्ररेण हेलारःजेन 

च सुष्टु व्यास्यातोऽयमंशषः । शब्दाथंसंबन्धसंबन्धीनि बरहान मूकतत्त्वान्यवान्तरतच्वानि च 

तत्र प्रतिपादितानि । तानि चाम्बाकर्व्या वैशद्येन व्याख्यातानि तरवर्मापि पर्ता मया यथा 

तान्यवगतानि तथा संक्षेपत इत्थं वण्न्ते । 

इन्द्रियाणां स्वविषयेष्विव शब्दानामर्थेरनादिः सम्बन्धो योग्यतारूपः: । योग्यताया 

अनादित्वम्, अङ्त्रिमत्वम्, असंकेतजनितत्वं स्वभावसिद्धत्वं च । इन्द्रियं कारकहेतुः, 

शब्दस्तु ज्ञा्कटेतुः । योग्यतैव वाच्यवाचकभावः प्रकार्यश्रकानकमावश्च । यपि नसा 

सङ्केतछृता तथापि वृद्धग्यव हा रदश्ं नरूपात् समयाद्योग्यतासं!जद् भवतति । डत्थादिशब्दा- 

तामपि स्वा्थनिस्यः संबन्धः । अपभ्रश्चानामथंबोधकत्वेऽपि न वाचकत्वम् । साधुशन्दा एव 

वाचकाः । साधुशब्दः प्रत्यक्षपक्षेणाथं बोधयन्ति, भपश्रंशपस्तु अनुमानपक्ेण । सब्दानामथं- 

व्रत्यायनशक्तिरन्या दृष्ाष्टभ्योजनसाधनलक्तिरन्या । शब्दार्थयोः कायंकारणभावोऽपि तत 

भवद्धूतृंहूरिसस्मतः । उभयथा कार्येकारणमावो वर्णितः । ब्रूमारिनत्रलक्षण्य नामेदोऽध्यासः 

यन्दायंयोः संबन्धः | विवक्षितोऽथः शब्दसंभेदरन्यो नास्त । भथंसंवलिति" कन्दः स्वरूपा. 

-च्छुरणयार्थं बोधयति । शब्दार्थो बुद्धधुपालूढः । जत एव सम्बन्धस्य नित्यत्वम् ¡ इ्वमिव 
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रब्दाथसंबन्धस्य प्रवाहनित्यत्वम् । बौद्धार्थं एव शब्दस्य वाच्यः कायश्च । स बाह्यार्थं 

सदशः । अपत्यपि ब्रह्माथ शब्दाथप्रतीतिभेवति । अर्थस्य बाह्यसत्तंवे मुख्यसत्ताऽथवा 
सं प्रतिसत्ता । बुद्धिसत्ता त्वौपचारिकी बुद्धथा निरूपिताथंविषयः । अवघीरितबहिगंतभावाः 
शब्दाः । सतोऽसतो वाऽस्य बुद्धौ प्रतिभानमपि सत्ताया एव प्रकरः | सर्व शन्दा अस्यामु- 

पचारसक्नायां व्यवस्थिताः । उपचारसत्ता अभ्युपगन्तव्या । अन्यथा 'अड्कूरो जायते, अस्ति, 

नास्ति" इत्यादिन्यवहा राणामनुपपत्तिः । अभ्युपगतायामुपचारसत्तायां तु कत्रंकल्पनया कमं 

कल्पनया क्रिथाकल्पनया च "अद््क्रो जायते? इत्यस्योपपत्तिः । (अस्ति' इति व्यवहारस्यापि 
तस्यामेवोपपत्तिः । उपचारसत्तासमाविष्टस्य बाह्यसत्ताप्रतिपादनाय “अस्तिः इति प्रयोगः। 
येषामर्थनां बाह्यो वि रोधस्तेषां बुद्धिसत्तायां न विरोधः। बुद्धा निरूप्य शब्दप्रयोगः 

क्रियते | विद्यमानमपि बुद्धचगृहीतं न व्यवहा रविषयः। पू्वेक्तस्य तत््वस्याऽऽनुषद्ज्िक तत्त्वमिदं 

यदस्माकमत्रग्दशंनानां श्लाब्दो व्यवहारो न यथातत्वं प्रवतंते । व्यवहारे वितयमवतरति~ 
दब्दोऽर्थो ज्ञानं च । च्रयाणामप्यश्युद्धिः। पूर्णं तत्त्वे स्प्रष्टुमराक्त इति शब्दस्याद्युद्धिः। 

जात्याद्युपहितोऽर्थो व्यवहारविषयः । सौ 1धिश्चायंः स्वरूपविग्रङृष्ट इति अर्थाशृद्धिः | ज्ञानं 

च विषयोपरक्तमिति ज्ञानाशद्धिः। भावाभावौ परोपाधिकरूपाविति तयोः समकक्ष्यता । 

तयो्भेदाभ्युपगम इयं स्थितिः । वस्तुतो भावाभावयोरभेदः । भावस्यैव पूर्वोत्तिरयोरवस्थयोर- 
भावव्यवहारः । परमा्थंतया सवंग्य वहा रातीततत्तवं भावाभावतया प्रतिभासमानरूपं जगत् 

सांवृतेन सश्पेणाविचारितसिद्धम् । यत्र द्रष्टाच श्यं च दशंनं चाविकल्पितम्. तस्थैवाथस्य 

मत्यत्वम् । परं तु शाब्दो व्यवहारो मेदेष्वेवोपप्लवते । 

दाब्दास्तस्मादसत्येषु भेदेष्वेव व्यवस्थिताः (वा० सं०-७३) इति हयुक्तेः । 

अस्य प्रकरणस्य हिखाराजशब्दरयं निष्कषेः । 

सवंपरिकल्पातीतं तत्तवं समाविष्टं सर्वाभिः शक्तिमितब्रेह्या यथायथं व्यवहारे भावा- 
भावकूपतया तत्तदुपाधिखचितं शब्दाः प्रतिपादयन्तीति अभावामिधायिनामपि भावशब्दै- 
स्तुल्य! संबन्धोऽविशेषाच्छन्दानाम् इति प्रकरणतात्प्युपसंहूतम् इति । यानीमान्यश्र मया 

वैयाकरणनिकायसिद्धानि जन्दाथंसम्बन्धविषयकाणि तत्तवान्यत्तिसंक्षेपेण वाणतानि तत्कारिका- 

प्रक्ाशगत्तान्वाकर्घी परित्वा यथाहाक्त्यवबोषरनेन । विस्तरस्तु पाठ्कैरम्बाकर्च्याः स्वयं परि- 
गी छनैनावगन्तव्यः । | 

अस्बाकर्त्याः सौष्ठत्रमधिकृत्य क्रियद्वोच्यताम् । स्वरपि विद्वज्जनैरधुनेदमेवाशाऽऽस्यते 
यत् सकरुजगदन्तर्यामी भगवान् काशीविश्वनाथो विद्रन्मूघन्यथीरघुनाथशममहाभागेभ्यः 

स्वास्थ्यं दीषेमायुश्च प्रददातु येनावक्ञिष्टप्काशसहितवाक्यपदीयतृतीयकाण्डगताम्बाकंच्पि 
विलम्बं विना प्रकाशिता भवेद् इति छम् । 

लक्ष्मणपुरी को० अ० सुब्रह्मण्य अय्यरः 
५-१२-७३ 
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॥ भीगणेशाम्निकाभ्यां नमः ॥ 

श्रटेखराजविरचित ्रकाश्च- 
श्रीरधघुनाथशमं विरचित “अम्बक 

टोकाद्रयोपेतम् 
~ 9 -द-ल ~~ 

अथ तृतीयकाण्डः 
जातिसञ्देशः 
[यी । | ॥ ॥ । ॥ 

प्रकशः 

यस्मिन् सम्मुखतां प्रयाति रुचिरः कोऽप्यन्तदज्नम्भते 
नेदीयान् महिमा मनस्यसिनवः पुंसः प्रकाशात्मनः । 
तृप्ति यस्परमां तनोति विषयास्वादं विना राश्चतीं 
धामानन्दसुधामयोजितव्रपुस्तस्रतिभं संस्दुमः ॥ १॥। 
काण्डटये यथावृत्ति सिद्धान्ता्थंसतच्छतः। 
प्रबन्धो विदहितोऽस्माभिरागमाथौनुसारिभिः॥२॥ 
तच्छषभूते काण्डेऽस्मिन् सभ्रपच्च॒ स्वरूपतः । 
रखाकाथेद्योतनपरः प्रकाशोऽयं विधियते।॥३॥ 

 , कि श 1, 1.1.101 

॥ ॐ नमः श्रीभगवत्पाणिनिकास्यायनपतजञ्जङि्यः ॥ 

अभ्बाकर्वौ 
सण्डादण्डं कुण्डलीक्कस्य कूले क्रीडन् देवो देवनद्याः प्रतीतः । 
आं लास्वा भूमिगतं विशन्तं कर्षन् दोर्भ्यां मङ्गल संतो ॥ १ ॥ 
बद्धभ्रद्धास्चरणयुगके वत्सला चाङ्कपाल्यो- 

ग्छनिम्लाना उरसि महति व्य्षमुण्डेऽतिभीताः । 

कण्ठे मारीकरवफणिपतौ सस्प्रहाश्चारुवक्तर 

पर्युुरधिनि प्रसरपदषा दृष्टयः परन्तु मलः ॥ २॥ 

सुस्िडन्ते पदे यस्याः प्रियमेव महच्छिरः। 

मोदश्च दञ्चिणः पक्षः प्रमोदश्चोत्तरः श्रुतः ॥ ॥ 

संदेहो बहुलो यस्था रयिज॑रभरतौ यतः । 

ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठाच तां चितिं पक्षिणीं तुमः ॥ ५॥ 



२ सटीके वाक्यपदीये 

इह पदा्थाश्रकविचारपरस्वाद् वाक्षयपदौयस्य प्रथमकाण्डन प्रयोजनादिपदार्थं 
निर्णीतिऽनन्तरकाण्डोपपादितोपपत्तिमिवाक्यतदथयीरन्वाख्येयस्थितखक्षणयोः पदाथ 
योर्तिर्णातत्वात् तदौपयिकापोद्धाररूपपद विचारः प्रक्रम्यते | तच्रानियतविकल्पो यथा- 
भिप्रायमपोद्धार इति यथासम्भवं पद् सेदानुदिशति-- 

दविधा कैथित् पदं भिन्नं चतुधा पञ्चधापि वा। 
अपाद्त्यंव वाक्येभ्यः प्रक्रतिप्रत्ययादिवत् ॥ १॥ 

वाक्यस्यैव निरंशस्य वाचकत्वादन्तरा पदधप्रतिपत्तिविभ्रम इति किमसत्येन 
पदेन व्युसादितेनेत्याशङ्कय (अपो द्रव्येव व।क्येभ्यः इत्याह । अपोद्धूस्य कल्पना- 
बुद्धया प्रथक् पद् निष्कृष्य । अखण्डवाक्यव्युपत्तावुपायः पद्उगुत्पत्तिवौक्य 

दिनम्, अखण्डपदठगुतपत्ताविव परिकल्पितरूपप्रकृतिग्रत्ययागमादेश्चादिव्युपत्ति 
नैकज दज प क च्व यः ~ ५ सायत. प त {र 

याइ्रोघप्राणिवग्स्य व्याहारव्यवहारयोः | 
कारणं प्रतिमा सामे समुदेतु सदा इदि॥ ;॥ 
यस्यां समुदितायां सा विषयास्वादवजिता । 
तिः परमिका नित्या प्रतिभा स। प्रसद्य ॥६॥ 
याऽसङ्कस्य प्रकाशमय पुंसः परतमात्मनः ¦ 

दाब्दानुविद्धं चिद्रुपवपुः सामे प्रसीदत ॥७॥ 

यस्मिन् स्वाते ससुद्मूते चिद्र॑पस्य परात्मनः 

नैकस्यमेति महिमा प्रातिभं घाम तत् स्तुमः ॥ ८ ॥ 
येन कण्डद्रयं पूवं विदतं इृत्तिसश्रयात् | 
ततीयं स्वप्रतिभया देखाराजः स मे गतिः॥९॥ 

इदं हि वाक्यपदीयं पदार्थाष्टकविचारपरम् । पदार्थ्टकं च--“भपोद्धारपटाथः ये 
ये चार्थाः स्थितछक्षणाः इत्यादिना कारिकाकरपेन प्रथमकाण्डे प्रदरितम् । तत्र प्रथमेन 
ब्रह्मकाण्डनास्य ग्रन्यस्य विषय्रपरयोजनरःबन्धाधिकारिरूपानुबन्धचतुष्टये निर्णीय प्रदश्चिते द्ितीय- 
काण्डे समुपस्थापितयुक्तिमिर्वाक्यतदर्थान्तगंतयोरम्बाख्येय-प्थितलश्रणयोः पदते : थ॑योनिर्णी तत्वात् 
तत्रोपश्ुक्तोऽपोद्धाररूपपद् विचारः प्रारभ्यते] ततर यद्यपि “मुण्डे मुण्डे मतिरिन्नाःः इति 

न्यायेन मप्रयोक्तुणां बोदूधणाश्चामिप्राप्रभेदेनानियतौ वाक्यतदर्थेभ्यः पदतदर्थानामपोद्धारस्य 
विकल्पः, तथापि स्वयमुखक्य यथासम्भवं पदमेदान् उदिश्चति-- द्विधा कैश्चित् पदमिति । 

अयम्थः--कैदिचत् = आचार्यैः, वाक्येभ्यः पदानि अपोदूधुस्येव = कल्पनया प्रथक्. 
कृत्येव, न तु बस्तुस्थितिमनुरध्य, पदं द्विघा = दवाभ्यां प्रकाराम्याम्, भिन्नम् = मेदे नाभ्युपगतम्, 
वस्वुतोऽखण्डाद् वाक्यादपोदूधूत्येव नामाख्याततमेदेन पदं द्विधा स्वीकृतमिति यावत् । उपस. 
कमंप्रवचनीयानामास्यात प्वान्तर्मावः, क्रियागतावरेषद्योतकत्वात् ¦ निपातानां त॒ ~ स्च- 
प्रधानानां स्वसदौनां नाम्नि, क्रियाप्रधानानां वु हिरगादीनामाख्यातेऽन्तर्भाव इति भावः| 
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पद्बादिनाप । आनन्त्याद्धि वाक्यानां स्वाछक्षण्येनाञ्चक््या ठथयुस्पत्तिः कतुमिति 
सदृशपदद्रारा तदुपपत्तिरित्यथेः ॥ 

, उभयोरपि चापोद्धेतस्यासत्यत्वं समालम् ! तथा हि--अनियताुूर्वीको 
यथाथ परिकल्पितान्वयव्यतिरेकनिवन्धनो वाक्यवादिनां पद्ापोद्धारः । एवं 
पद्वादिनां श्ाश्जीयान्बयव्यतिरेकनिमिन्ताथीपोद्धारवश्चः प्रकतिप्रत्ययाद्यपोद्धारः । 
यदाह वाक्यकारः-- 

“सिद्धं त्वन्वयव्यतिरेकाभ्याम् › इति । 
तत्र भिन्नत्वं सामान्यम्, द्विघा-इत्यादिको विशेष इति विधा्थं धाप्रत्य योपपत्तिः । 
प्रकारो हि विधाथेः, स च सामान्यस्य सेदको विशेषः, सादृदयमेव सवत्र प्रकार 

कैदिचत्त नाभाख्यातोपसगनिपातमेदेन पदं चतुर्धां भिन्नम् नामाख्याते 
हि सराक्षादर्थं वदतः, उपप्रगनिप्रातौ तु =तदर्थगतविशषयोतकाविति प्रथक् कतौ, 
कमप्रवचनीयानां तु क्रियाविशधप्रकाशनादुपसगेष्वेवान्त्माय इति। वा~अथवा 
कैरिचतयदं नामाख्यातोपस्रगनिपातकर्मप्रवचनीयमेदेन पञ्चधापि भिन्नम् । कर्मप्रवचनीया- 
नामुपसगंवत् साक्षात् क्रियाविशे षप्रकाशकल्वामावादुपसष्षन्तमांवासम्भवात्। तथाहि-- 
शाकल्यस्य संहितामनुप्रावषत् , इत्यत्र संहितानिशमनपूवैकत्वरूप. प्रवषेणक्रियागतो 
विशेषोऽनुना न साक्षाद् द्योत्यते; निशाम “क्रियाया अश्रुतत्वात्, किन्तु सदिताप्रवषण- 
योर्हव॒हेदमद्भावावन्योतनपुरस्सरं स॒ चोत्यत इति न साश्चात् क्रियाविशेषप्रकाशकेषू- 
पसर्गे तेघ्रामन्तर्माव इति कमप्रव चनीयानामुप्रस्गतः प्ंथक क्रियया प्रञ्चघापि कैश्चित्पदं 
कल्पितमिति । प्रकृतिप्रत्ययादिवत्--पथा पदश्ादिनां मते पदा्भैम्यः शास्त्रीयान्वयन्यतिरेक- 
निमित्तकः प्र कृत्यथनव्यया्थादीनानपोद्धारस्तन्निमित्तकश्च प्रकृतिप्रत्यया्यपोद्धार इति। 

अच्रादिषदेनागमा विकाराश्च गह्यन्ते | तेषामपि दहि मावाभावाम्यामर्थमेदोऽवसीयत इति । 

तत्र बिकारस्योदादर्णम्--““रञ्जणों मृणरमणे नलोपो वाच्यः इति । आगमस्योदा- 
हरणम्-"मवती, भवन्तीः इति । तत्रा स्त्रीत्वपूर्यत्वो भयवि्िष्टसंबोध्या्थविगति 
द्वितीये तु स्वीत्वविरिष्टवतमानकाणिकिभवनकतुरूपार्थावगतिरिति। अयं त॒ कारिकायाः 
परमोऽर्थनष्कर्षः । 

अखण्डं वाक्यमेव वस्तुतो वाचकम् --वाक्यत्रकप्रार्थयो स्तरे रदपदार्थयौरवबोधस्तु 
विभ्रम इति महता संरम्भेण दवितीय कण्डे व्यवस्यापितम् । एवं चासत्यानां पदानां व्युत्पाद्- 

नाय व्याकरणारम्भो न युक्तः, वक्यानामेव वाऽन्वार्यानं युक्तमित्यारङ्कघ अपोदधृस्येव 

वाक्येभ्य इति तत्खमाधानमाह । 

अयमर्थः--अखण्डवाक्यवादिनां मते कल्पनारूपय्रा बुद्धया वाक्येभ्यः पदानि 

पृथग् निष्कृष्येव ब्युत्पादितानि, न च परमार्थानि पदानि मत्वा । त्र दृष्टन्तमाह-- 
प्रकृतिप्रस्ययादिवदितिं | 
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कैशिदिष्यत इत्ये श्नीयमतम् , फेश्चिद् इति वचनान् । सेदेऽपि तु प्रकाराख्या केथिद्- 
भ्युपगम्यते इत्युक्तः । यदि वा अत्र बुद्धिरूपप्रकल्पितं सादरमेव विधार्थः । 
ज्ञानप्रनिविम्बितस्य हि वाह्यानुकारित्वेन सादरयं सबेच प्रकाराथंः, संकल्पितसा- 
दयस्व वाह्यस्य निददैनात् वाक्याद्वापौद्धियमाणस्य पदस्य वाक्या्था्ञपरिकल्प- 
नया अथवत एवापोद्धारो युक्तः । अर्थापोद्धार एव हि पदापोद्धारस्य निमित्तम् । 

{~ श 

अनिमित्तं हि तस्मिन् वभणोपोद्धारस्यापि प्रसङ्घात् तेषासपि व्युत्पाद्या स्यात् । 

वाक्याथश्च स्थितो नरशः कारकोतकलितशरीरण्छियास्वमावः तत्र 
चांशांशिकल्पनया अपोद्धार कारकात्मा क्रियात्मा चारो विभमागाहं इति सिद्धसाध्य- 
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अयं मावः--वथा अखण्डपदवादिना मते परकल्पितसूपाणां प्रकृति प्रत्यय।गमा- 
देञ्ादौना उ्युत्पत्तिरवण्डपदब्युसपत्ताबुपाय इति असंच्या एव प्रङृतिप्रत्ययादयो वस्तुभूतेभ्यः 

पदेभ्यः कल्पनया प्रथकरङ्लय व्याकरणेन ब्युसादिताः । प्वं वाक्यवादिनां मते पद- 
वयुत्पत्तिरखण्ड वाक्यन्युत्पत्तदुपाय दति कृत्वा असत्यान्येव पदानि कल्पनया वाक्येभ्योऽपीदधृत्य 
व्याकरणेन ग्युत्ादितानीति । वाक्यवादिनां मते प्रतिव्यक्तिवाक्यव्युखत्तिस्वु व्याकरणेन 

कठंमरास्या, बक्यानामानन्त्यादिति वाक्यवटक्रत्वेस कल्पितानां पदानां सदृशानि यानि 
वाक्येभ्यः प्रथग् भूतानि स्वतन्त्राणि पदानि प्रविश्य पिण्डीम् इत्यादीनि, तदुष्युत्पा दनद्वारा 
व्याकरणेनाखण्डवाक्य-युत्पादनं युक्तमेवेति ! उभयोरपि च वाक्यवादिपदवादिनोमेते कल्प- 
नयाऽपोदृधृतस्य रदस्य प्रक्ृतिप्रत्ययादेर्वाऽसव्यत्व समानमेव | 

तथां दि--वाक्यवादिनां मते वाक्यात् पदपोद्धारोऽनियतानुपूर्वीकः, यतोऽर्थानुसारेण 
परिफल्पितौ यावन्वयन्यतिरेकौ तत्प्युक्तः । यथा--'सत्यप्रीतिविधानदक्षःः ( का० प्र° रिल््ट- 
मालाल्पके ) इत्यादो सत्याम प्रीतिविधाने दक्षः 'सव्ये प्रीतिविधाने दश्चः' इत्यर्थद्रयानैमारेण 

परिकल्पितान्वयव्यतिरेकक्रल्पितः पदापोद्धारोऽनियतानुगूर्वीकः । एवं पदसत्यःः वादिनां 
मते प्रकरतिपत्याचगद्धायोऽनियतानुपूरघौकः । यतो लोके प्रक्तिप्रस्ययादीनामप्रयुक्तत्वात् 
राछ्ीयान्वयन्यतिरेकनिमित्तको योऽ्थापोद्धारस्वत्प्युक्तः सः । यथा-'हंसायते' ( सा०्द० 
रसनोपमा ) इ्याग केचित् ( पाणिन्यादयः ) क्यङ्प्रत्ययम् , केचिन्तु (कातन्त्र) आयप्रस्थय- 
माह्ुरिति । तदुक्तं वा्तिककृता ~ विद्ध्त्वन्वयन्यातरेकाभ्यामिति । 

अस्यार्थः- वाक्यात् पदानामपोद्धरणम् पटाष्टा प्रकतिप्रव्ययादीनामपोद्धरणम् , रोकरि- 
काभ्यां शास्रीयाभ्यां वा परिकिल्पिताभ्यामन्वर्यव्यतिरेकाम्यां सिद्धमिति । द्विधा कैश्चित् पदं 
मिन्नम्? इत्यत्र भिन्नत्वम् = मेदः, सामान्यम् = व्यापको धमर: । दह्िखादिकं तु तस्य विदोषः = 
व्याप्यो धमं इति, द्विधा-दत्यादौ विधां घाप्रस्यय उपप्यते । यतः प्रकार एव विधार्थः । 
प्रकारश्च सामान्यस्य = साधारणधर्मस्य, सेदकः = सामानाधकरण्यसम्बन्धेन स्वं वरोषणीकरत्य 

व्यावतकः, विषः | प्रकते च द्वित्वं मेदे सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन स्वं विरोषणीकृत्य तं 
चित्वादिसमानाधिकरणाद् मेदाद् व्णवत्तयति । 
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लक्षणांशद्रयविषयः । पदापोद्धारो द्विविधो नामाख्यातरूपः प्राथमकल्पिकः, शक्ति- 
शक्तिमतोरमेदात् कारकात्मा सिद्धरूपोऽक्चः। यथपि च नामपदानां प्रत्ययार्थस्य 
संख्यादेः शाब्दं प्राधान्यम् , तथाप्यथेतः प्रातिपदिकार्थस्य जात्याच्छुरितस्य द्रन्यस्येव 
प्राधान्यं सिद्धरूपस्य, संख्याकारकश्न्तीनां तदाश्रयत्वाद् । अनयोरेव च नामा- 
स्यातयो विंरेषणत्वान्निपातोपसगेकमेप्रवचनीयलछक्षणः पदसेदोऽन्तर्भवति । 

तथा हि--सिद्धाथौमिधायि नामपद्मिति तद्थंगतं विशेषं द्योतयन्निपात- 
सतत्रवान्तभेवति । सिद्धं ह्यथ साक्षाद् वाभिदधातु, तद्गतं विशेषं वा प्रकाश्चयतु, नेयता 
मेदः । स्वरादयस्तु केचित् सच्वप्रधाना एवेति तेऽपि नामपदमेव । ये तु हिरूगाद्यः 
क्रियाप्रधानाः तेषामाल्यातेऽन्तमवः । न हि तिङन्तमेवाख्यातम् , क्रियाप्रधानस्य 
सवेस्येव तल्लक्षणत्वात् । अत॒ एवोपसर्गकमभरवचनीयपदन्यप्यास्यातपद्मेव, 
खाध्याथेगतविशेषदयोतनात् । एवं निषातोऽगरि । तद्गतमेदान्तरविवक्षायान्त निपा- 

यत्तु-साटश्यमेव सवत्र प्रकारः केधिदिष्यतेः (वा गवृत्ति २१) इ्युक्तम् , तदेकीयमतम् , 
कैश्चिदिति वचनात् ; “मेदेऽपि तु गर राख्या कैश्चिदभ्युपगम्यतेः (वा.ठत्ति ६२१) इत्युक्तेस्तु मेद- 
विशेषरूपः प्रकारार्थः प्रागुक्तः । सादश्यरूपप्रकारयार्थवादि मते तु, अत्र = दविधा इत्यादो बुद्धिरूपग्रक- 
ल्पितम् = दधिरूपे ज्ञानस्वरूपे प्रतिनिभ्बस्य आन्तरस्य बाह्यानुकारित्वेन प्रकल्पितं साटश्यमेव 
विधार्थः। एवं चान्न द्विधा" इत्यस्य द्वयोर्नामाख्यातः दयोर्बाह्ययोरनुकारिखेन सदशमान्तरं ज्ञाने 
प्रतिबिम्बरूपमान्तराद् वाक्याद् बाह्यवाक्यसदखाद् अपोदध्रतं नामाल्यातरूपं पदद्वयं भेदेन 
कल्पितं केधिदिव्यर्थः | 

अत्र चेकीयमते ज्ञानधरतिषिम्बितस्य बाह्यानुकारिसेन सादृश्यमेव सर्वत्र प्रकारपदार्थः, 
सङ्कल्पितसाहस्यस्य बाह्यस्य निवतंनात् । सम्यक् कल्पितं स्वसाहश्यमान्तरे येन, तादृश्य बाह्यस्य 
निवतनात् = विधेयान्वयनिवतंनात् । त्था कृते 'द्विवा भिन्नम्? इर च द्योनह्ययोनामा- 
ख्यातयोः सहशमान्तरमेव नामाख्यातसूपं पदद्वयं भिन्नरूपे विषेयेऽन्वेति, न बाह्यमिति 
वाक्यार्थस्य च वस्तुतोऽखण्डस्यापोद्धारेण पदार्थरूपांशपरिकल्पनया कल्पिताभ्यां तदन्वयव्यतिरे- 
काम्यां च बाक्यादपोदिप्रयमाणस्य पदस्यार्भवत एवापोद्धासे युक्तः, यतः पदार्थापोद्धार एव पदा- 
पोद्ठारस्य निमित्तम् ; अन्यथाऽनिभित्ते पदपोद्धारे स्वीक्रियमाणे वर्णापोद्धारस्यापि प्रसङ्गाद् वर्णा- 
नामपि व्याकरणेन व्युत्पाद्यता स्यादिति } पदार्थापोद्धारावधिर्वाक्यार्थश्च वस्तुतः स्थितलक्षणः = 
पदाथरभावितस्वरूपः--पदार्थाघरितः--अङ्त्रिम इति यावत् } अत एव ॒नित्यत्वानिरंशः । 
कारको्कह्ितक्रियास्वमावः = कारकैरत्कङ्ितिमनुविदधमनुम्यूतं शरीरं यस्याः सा तथामूता क्रिया, 
स्वभावः = स्वरूपं यस्य वाक्याथेस्य, स ताहश्चः ¦ इदं च प्रतीतितो न वस्तुतः । तत च निस्दो 
वाक्यार्थऽशांश्चिकल्पनयाऽपोद्धारे क्रियमाणे कार्मा क्रियात्मा च पदार्थूपों ऽशो विमागाह इति 
सिद्धसाध्यस्वमावांश्चद्यविषयको द्विविधः--पदापोद्धारो नामाख्यात रूप इति प्रथमः कल्पः | 

तत्र यद्यपि कारकं शक्तिरूपम्, तथापि शक्तिशक्तिमतोरमेदोपचारात् कारकात्मा सिदड- 
रूपोँऽशो द्रभ्यस्वमावः, शक्तेस्तु स्वरूपेण न द्रव्यस्वमावतेति विवेकः} यद्यपि च नाम-प्रकृतिकेषु 
खबन्तलक्षणेषु पदेषु प्रत्ययार्थस्य संख्यायाः कारकशचक्तेश्च शाब्दं प्राधान्यम्, श्रकृतिप्रस्ययौ सायं 
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तोपसगेयोरपि केचित् प्रथक्करणम् । तथा हि--अस्त्येवापो द्वारेऽथमाच्राविरोषो 
नयोः । न द्येतो साक्षादथं वदतः, अपि तु तद्गतविरोषद्योतकाविति वाचकाभ्यां 

नामाख्याताभ्यां प्रविभक्ता । सिद्धसाध्याथंविषयविरोष्योतकस्वान्निपातानां सध्यैक- 
नियतत्वाच्नोपसगाणां परस्परतो मेदः । कमंप्रवचनीयास्त् क्रियाविशोरो पजनितसंव- 
न्धावच्छदहेतव इति संबन्धविरोषद्योतनद्रारेण क्रियाविशेषध्रकःङनाद पसगष्वेषान्त- 
भवन्तीति चतधा एव केशित् पदं यिन्नम् । 

साक्षाक्कियाविशेषप्रकारानाभावात्तदपि पञ्चमं पदमिति कश्चित्) तथा 
हि--कमे प्रोक्तवन्तः कमंप्रबचनीया इच्यतिक्रान्तक्रियाख्यानङक्षणस्य व्यापारस्यात्र 
संभवो न त॒ वतमाटस्येव्युपसगभ्यो सेदः । क्रियागतविशेषद्यो तनपूवेकं हि संबन्धा- 
वच्छदनमच्र वतेमानम् । तथा हि सवः संबन्धः क्रियाकृतः, उपकारप्रमावितत्वात् 

कषधोवतवया.प ीद प "नदनध् ~ २--- ~ = ~ ~र -----------+ स्यः ~ "~ "~ 

ब्रतस्तयोः प्रत्ययाय: प्रधानम्? इतिन्यायात्, तथापि प्रातिपदि काथस्य जात्याच्छुरितस्य = तत्तजा- 
तिविशिष्टस्य, सिद्धरूपस्य द्रव्यस्येवाथंतः प्राधान्यं तत्तद्।वधेयान्वयगरो ग्चस्य, संख्याकारकशक्तीनां 
तद्ाितत्वात् | निप; तोपसर्गकमंप्रवनीयानां नामाख्याताथंविदोषावद्योतकत्वास्च तद थ॑स्यामेदेन 
नामाखयाताथविदरोषणत्वादनयोरेव नामाख्यातपदयोनिपातोपसगकमंग्रवचनीयलक्षणानि पदान्य- 
न्त मंवन्ति । 

तथा हि-- लिङ्गसंख्यान्वितं द्रव्यस्वमावं सिद्धमथंमभिदघाति नामपदमिति तदथंगतं 
विरोषं द्योतयन् निपातस्तत्रेवान्तर्मवति \ नहि साक्षात् सिद्धार्थाभिधायकत्वं नामपदव्वप्रयो- 
जकम् , न त॒ नामाथंगतविशेषावबोधकत्वमित्यत्र मिञ्िन्मानमस्ति) यथ, कथञिन्नामार्थावबोध- 
कत्वस्थेव नामपद त्वे प्रयोजकत्वात् संकोचे मानाभावात् । भानि त्वव्ययानि निपातातिरिक्तानि, 

तेषु केचित् स्वरादय सच्वप्रधाना एव, स्वर्गादिरूपा्थवाचित्वादिति तेऽपि नामपदमेव । 
येतु तेषु दिरुगादयः क्रियाविशेषावदय्ोतकलेन क्रेयाप्रधानास्तेषःमाख्यातेऽन्तभांव. । नहि 
तिङन्तमेवास्यातम् , ` मावप्रधानमाखयातम् ( निरक्तं १।१ ) इति रक्षणेन क्रियाप्रधानस्य सवै- 
स्यैवाख्यातत्वात्। अत॒ एवोपसमकमंद्रवचनीयपदान्यप्याख्यातपदमेव, भावार्थगत विोष- 
द्योतकत्वात् | एवं निपातोऽपि क्रिशगतविरोषाबद्योतक अख्यातपदमेव । नामाख्यात- 
गतविशेषान्तरविवक्षायान्तु निपातोपसर्मयोरपि कैदिचन्नामास्याताभ्यां प्रथक्करणम् | 

तथाहि-अस््येव नामास्याताभ्यां प्रथम् निपातोपसगयोरवाक्यादपोद्धारे निमित्तभूतोऽनयो . 
रर्थस्वरूपे विरोषः नह्युपसगं निपातौ साक्षादयं वदतः, किम्वु नामाख्याराथगतविगेष्योतकाविति 
वाचकाभ्यां नामाख्याताम्यां चयोपस्त्वेन प्रविभक्तौ । भिपातोषसर्गयोरपि च परस्परं मेदः । सिद्ध- 
साध्यार्थगतविरोषद्योतकत्वाद् नपातानाम्, उपसर्गाणां च साध्याथमाचरगतविरोषाब्योतकत्वात् । 
'उपसर्गाः क्रियायोगेः (१।४।५६) इति पाणिनिसूत्रात्त । कमग्रवचनीयास्तूपस्ष्वेवान्तमवन्ति । 

तथा हि-कर्मप्रवचमीयाः क्रियाविरोषोपजनितसमभ्बन्धावनच्छेददेतवः=क्रियाविदोषेणोपजनितो 

थः सम्बग्धस्तस्य योऽवेच्छेदो निर्णयस्तद्धेतवः इति सम्बन्धविरोषद्योतनद्वारेण क्रियाविदोषग्रकाश- 
नादुपसर्गेष्वेवान्तमैवन्ति । तद्यथा-- शाकल्यस्य पंदितामनुप्रावषदित्यनन संदिताप्रव्षणयेोर्देतु- 
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तस्य, क्रियामन्तरेणोपकारामावात् । तत्र क्वचित् क्रियाशब्दः श्रयते, क्वचिन्न । यत्र 
श्रयते, तत्र श्रौत एव संबन्धविशोषावसायः । तद्यथा मातः स्मरति, मातः स्मृतम्; 
सर्पिषो जानीत इत्यादौ । क्रिया हि स्वभावादेव क्रियान्तरव्यवघानमन्तरेण द्रव्ये 
संयुञ्यते । अन्ये तु यस्मान्माव्रषिषये प्रवतेतेऽवतिष्ठते वा तस्मान्मादरसम्बन्पीद् 
स्मरणमिति श्ियाकार्कभावपूवंक एवायमपि संबन्ध इति वणेयन्ति । 

अश्रते तु क्रियापद द्रयी गतिः । क्वचित् संबन्धिस्वरूपमदहिम्नैव नियतक्रिया- 
्षेपसिद्धेः प्रतिनियत क्रियाकारकभावपूवं कत्वं शेषसंबन्धस्य विनेव कमप्रवचनीयमव- 
गम्यते । तद्यथा--उपगोरपत्यम्, बृक्चस्य साखेत्यादावपत्यापव्यवत्संबन्धो जनिक्रिया- 
निमित्तोऽवयवावयविसंबन्धर्च स्थितिक्रियानिमिन्त इत्यादि ¦ क्वचित्त संबन्धानां 
प्रतिनियतक्छियापूवकत्वावधारणे नासि साम्यम् । तद्यथा-राज्ञः पुरुष इत्यत्र 
1 क 11 1 

ेवुमद्भावरूपः सम्बन्धो निशमनक्रिययोपजनितः । अन्यथा तयोहेठेदमद्भावासम्भवात् 
तस्य च सम्बन्धस्य परिच्छेद देतुरत्रानु कम॑श्र- चनीय इति चतुर्धां एव केरिवत्पदं भिन्नमिति । 

प्रागुक्तोदाहरणे कर्मप्रवचनीयस्यानोः सम्बन्धावद्योतनद्वारेण प्रवर्षणक्रियागतस्य निशमन- 

क्रियापूवेस्वरूपस्य विरोषभ्य प्रकाशकत्वेन साक्षात् क्रियाविदोषप्रकाशनाभावात् करमंग्रवचनी- 
योऽपि प्रथक पञ्चमं पदमिति कैदरिचत्पदं पञ्चधाऽपि भिन्नम् । 

तथा हि--कमं क्रियां प्रोक्तवन्तः कमप्रवचनीया इत्यतिक्रान्तस्य क्रियाख्यानरूपस्य 
व्यापारस्थात्र कर्मप्रवचनीयेषु सम्भवः, न तु वत॑मानस्येल्युपसर्गभ्यो वतमानक्रियाख्यानरूपव्यापार- 

वद्भ्यो मेदास्तेषाम् | कमं प्रवचनीयेषु हि क्रियागतविशेषावद्योतनं प्राक् , सम्बन्धविशे षपरिच्छेदनं 
ठ तदुत्तरमित्येषं क्रियाविशेषाखयानस्यातिक्रान्तत्वम्, सम्बन्धविशेषपरिच्छेदनस्य च वत॑मानत्वम् । 

तचया--शाकल्यस्य संहितामनुप्रावषदिध्यत्र प्रवर्षणे निश्मनक्रियापूषकत्वमन॒ना प्रागव- 
द्योत्यते, पश्चात्तु संहिताप्रवषणयोहतुदेठमद् भावरूपः सम्बन्धः | तथाहि -- सर्वोऽपि सम्बन्ध 
क्रियाङ्कतो भवति, संबस्धश्योपकारकृतत्वात् , उपकारस्य च क्रियेकसाध्यत्वात् । तत्र क्वचित् 
क्रियाशब्दः श्रयते, क्वचिन्न | एवं च यत्र मातुः स्मरति, मातुः स्मृतम् सर्पिषो जानीत 
इत्यादो क्रियापदं श्रुयते, तत्र श्ुयमाणक्रियाञ्कत एव सम्बन्धविश्चषपरिच्छेदः । यतः क्रियाया 
पष स्वभावः क्रियान्तरमद्रारीक्रस्येव द्रभ्येः सह संयोग इति। तत्राद्योिंषयविषयिभावसूयः 

सम्बन्धः । तृतीये तूपायोपेयभावरूप इति । 
अन्ये तु यस्मान् मातृविषये प्रवर्ततेऽवतिष्ठते वा = मातरि पवर्तेते, मातरं परतीक्षते वा, 

तस्माद् मातृसम्बन्धीदं स्मरणमिति मावः प्रवतेनप्रतीक्षणक्रिययोरभरूयमाणयोः कारकत्वादनत्र 
मातुस्मरणयो विंघयविषयिभावलक्षणः सम्बन्धोऽप्यश्रयमाणक्रियाकृत एवेति वदन्ति । 

इदं न युक्तम् । प्रबतनप्रतीक्षणयोः स्ृतिपृवकत्वेन "यस्माद् मावृविषये प्रवर्ततेऽ- 
वतिष्टते वा तस्माद् मातृसम्बन्धीदं स्मरणमित्युक्तेरनोचिस्यादिति। यत्र ठ क्रियापदं न 
भरयते, तत्र द्यी गतिः । ्वचित्सम्बन्धिस्वरूपान्यथाऽनुपरपच्येव तदुपपादकनियतक्रि याक्षेपसिद्धः | 
दोषपदाथंस्य सम्बन्धस्य प्रतिनियतक्रियकारकभावपूवकत्वं करम॑प्रवचनीयं विनेवावगम्यते | 
त्यथा--उपगोरपत्यमित्यत्रापतपापत्यवद्भावरूपः स्रम्बन्धः क्रियानिमित्तकः । “क्षस्य शाला" 



८ सटीके वाक्यपदीये 

स्वस्वामिभावो भरणायनेकक्रियानिमित्त इत्येवावगस्यते । क्रियाविशेषस्तु नावधायैते 
तन्निमित्तभूतः । तथा च भाष्यम्- 

यदेतत् स्वं नाम तचतुभिः प्रकरेभवति, भरणादपहरणात् क्रयणाद् याच्जयाः | 

( म. भा. २,३,५० ) इति दानादीनां त्न्यतमाविनाभावात् क्रिया अनुमीयत एव । 
क्वचित्त्वविनाभाविनी क्रियापि न प्रतीयते तथा चेवंजातीयके विषये कर्म- 
प्रवचनीयो नियतविशिष्टक्रियाकृतस्वं संबन्धस्य विरेषमवगमयति । तद्क्तम्- 

जनयित्वा क्रिया काचित् संबन्धं विनिवतेते । 
श्रयमाणे कियाशब्दे संबन्धो जायते क्वचिन् ॥ 

(वा. का. २।१६५ ) 
स चोपजातः संबन्धो विनिधत्तं च्ियापदे | 
कमंभ्रघचनीयेन तत्र तत्र नियम्यते ॥ इति। 

(वा. का. २।१६६ ) 

इत्यादौ अवयवावयविभावरूपः सम्बन्धदच वबृक्षाधिकरणकस्थितिक्रियानिभिचकः । तत्ततक्रियां 
विना तत्तस्सम्बर्धिसम्बन्धोभयस्परूपानुपपत्तेः । 

वस्तुततस्तूपगोरपत्यमित्यद्रापः ¶पत्यवद्धावरूपः सम्बन्धौ जनि-प्रतिग्रह-पाख्ना्नेकक्रिया- 

निमित्तक इति नास्ति तस्य जनिक्रियाक्षेपकस्वे सामथ्यंम्, जनिक्रियाया अनियतत्नात् । राज्ञः प्रुरषं 
इत्यत्र स्वस्वामिभावसम्बन्धस्य क्रियाविशषाश्चपकत्वामाववत् ! तथा हि क्वचित् सम्बन्धानां 

स्वस्य प्रतिनियतक्रिया पूवकत्वावधारणे साम्यं नास्ति। तद्यथा--राज्ञः पुरुष इत्य- मरणा्नेक- 
क्रियानियित्तक इत्येवावगम्यते। तेषु क्रियाविशेषस्तु तत्सम्बन्धनिमित्तमूतो नावधायं तेऽनियतत्वात् । 
तथा च माष्यम्--' यदेतत् स्व नाम तच्चवभिः प्रकारेमवति~ मरणात् अपहरणात्, क्रयणात् 
याच्जया ( म.भा. २३,५. ) इति । अस्याथंः । यदेतत् स्वं नाम के प्रसिद्धम्, एतस्यदं 

स्वमिति । तदेतचतुर्भि्हैतुभिभरणादि मिभेवति । तत्र पितृपत्यादेः पुतच्रकङ्चादिः स्वं मरणात् । 
क्षत्रियस्य राज्ञः स्वं विज्येनापहरणात् प्रतिभूपराग्यम् । वेश्यस्य क्रयणात् स्वं भाण्डधान्यपश्वादि । 
ब्राह्मणस्य याच्मया स्वं गोमूहिरण्यादि । दानप्रतिग्रहादीनां याच्नादानादिपूर्वकत्वं त्वनुमीयत एव, 
तेषां तदबिनाभावात् । क्वचिविनाभावषिन्यपि क्रिया न प्रतीयते! तद्यथा शाकल्यस्य संहिता- 

मनुप्रावषंत्-दस्यत् प्रवष॑णाविनाभाविन्यपि = निक्षमनाव्यवहितोत्तरकाल्किग्रयषणन्यापिकाडपि 
निशचमनक्रियाऽनुना विना न प्रतीयते! पथा चैवंजातीयके विषये केमप्रवचनीयो नियतविशिष- 
करियाकरृतस्वं संबन्धस्य विशेषमवगमयति । यथा प्रकृते सहिताप्रवषेणगरोहैदेवमद् भावरूप- 
संबन्धस्य निश्षमनक्रियङ्तत्वरूपं विक्षेषं कमं प्रवचनीयो ऽनुरबययोतयति । तदुक्तं हरिणा- 

जनयित्वा क्रिया कावित् संबन्धं विनिवर्तते । 
भ्रयमाणे क्रियाश्चब्दे संबन्धो जायते क्वचित् ॥ 

( वा. प. २।१६७ ) 
स॒ चोपजातः संबन्धो विनिदृत्ते क्रियापदे । 

केम॑प्रवचनीयेन तत्रतत्र नियम्यते ॥ इति | 
( वा. प. २।१६६ ) 
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नियमस्तस्य नियतक्रियाजनितत्वम्। तथा हि--शाकल्यस्य संहितामनुप्रावषेदिति 
योऽयं संहिताप्रवषेणयोहेतुहवुमद्धावर्चणः संबन्धः स नियतक्रियाजनित इत् यनुना 
वेद्यते । अनुनिशभ्येत्यत्रानोरनिंङमयतिक्रियासाहचर्योपलच्वेरिह संपाटरूपत्वात संहि 
तायास्तदकुमानस्थोचिस्यात् तत्र क्रियावचनत्वमस्यान्यत्रादृ्टशक्तेनं कल्प्यम् । 

दयोव्याथेनिष्ठं च दयोततकत्वमिति तदपि क्रियापद प्रयोगादच् नास्ति। न च क्रिया- 
पदक्षेपकत्वम्, यथः प्रादेशं विपरि छिखतीति। अच वेर्टेखने (ना) समन्वयानुपपततर्विमा 
(निमी) तिक्रियाक्षेपकत्वम् । कारकविभक्तिदयोतर प्रादेशमिति द्वितीयेति युक्तस्तत्सभुचित- 

आद्यपदस्याथः--अशरुयमाणा काचित् क्रिया संबन्धं जनयित्वा विनिवत॑ते । यथा 
उपगोरपत्यमित्यत्राभ्रुयमाणा जनिक्रियाऽपत्यापत्यवद् भावरूपं सम्बन्धं जनयिसवा विनि- 
वर्तते, अतः शाब्दबोधे सा न भासते । क्वचित् क्रियाशब्दे श्रूयमाणे सति ततक्रियातः संबन्धो 
जायते --यथा माः स्मरति, सपिषो जानीत इत्यादौ । 

दवितीयपद्यस्या्थः--स चाश्रुयमाणक्रियात उपजातः संबन्धः स्वं जनयित्वा क्रियापदे 
विनिडत्ते सतिन्यापारान्तरादुपरते सति तत्र तत्र॒ वाक्ये प्रशुक्तेन कमप्रवचनीयेन नियम्यते, 
नियतक्रियाज्ननितत्वेन बोध्यते । नियम्यत इत्यत्र सम्बन्धस्य नियमो नियतक्रियाजनितत्वम् । 

तथाहि- शाकल्वस्य संहितामनुपरावषैत् , इत्यत्र योऽयं संहितापवषणयोैठहेवमद् माब- 
रूपः संबन्धः, स निश्चमनरूपया नियतक्रियया जनित इत्यनुना कमं प्रवचनीयेन बोध्यते । 
शाकल्यस्य संहितामनु निश्षम्य प्रावर्षद् इत्यत्र निशमनक्रियापदे भरुयमाणे सत्यनोर्निश्चमयति 
क्रियासाहचर्योपर्न्षेः । शाकल्यस्य संहितामनुमावषत्ः इत्यत्र संहितायाः संपाटरूपत्वे नानुना 

निशमनक्रियाडलुमानस्यौचित्यात् । उक्तोदाहरणेऽनोनिशमनक्रियावचनत्वन्तु न कल्प्यम्, 
अन्यस्मिन् प्रयोगे तस्य तच्रादष्टशक्तिकस्वात्। निरूपकत्वसंबन्धेन दयोत्याथंनिष्ठश्च द्ोतकत्वमित्य- 
क्तोदाहरणेऽनो्निरमनक्रियाद्योतकत्वमपि नास्ति, अक्र निशमनक्रियावाचकपदाप्रयोगात् । 
य॒त्र हि चोव्यार्थाभिधानखमर्थस्य क्रियापदस्य प्रयोगस्तत्रेव तदुपरिलष्टस्यो पसर्गस्य कमंप्रवच- 
नीयस्य वा तदथेद्योतकत्वमिस्यस्यैव प्रभवति, साक्षात् क्रियते इत्यादौ दृष्टत्वात् । अत्र 
च श्वर्षतिः इत्यस्य निशमनपूरवके प्रवर्षणेऽशक्तत्वात् । उक्तोदाहरणे मवति करोप्योस्तु क्रिया- 
सामान्यवाचिनोः प्रभवसाक्षात्काररूपयो: क्रियाविरोषयोः शक्तिसम्भवात् निविशेषं न सामान्य- 
मितिन्यायात् | 

नाऽपि नियम्येति क्रियापदाक्षेपकल्मत्रानोः, यथा श्रादेशं विपरिलिखति' इत्यत्र 

वे्विमायेति क्रियापदाक्षेपकल्वम् । दष्टाम्ते प्रदेश्चमित्यस्य डेखनक्रियायां कर्मतया समन्वया- 
नुपपत्ेस्तदर्थं॑विमातिक्रियाक्षेपकत्वं सम्भवति । अत्र हि प्रादेश्मिति दवितीयाकारकनिभक्ति- 
रिति युक्तः, तदन्वययोम्यक्रियापदक्षिपः। अत्र॒ तु शैषिकषष्ठ्वपवादमूता संहितामिति 

द्वितीयाऽपि शैषिकी (संबन्धाथिका) विभक्तिरिति कथं तया निशम्येति क्रियापदक्षेपः, 
सम्नन्धिक्रिययोरविनामावामावाव् । क्रियाकारकयोरेवाविनाभूतयोः परस्परमाक्ेष्यष्षेपकभावस्य 
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क्रियाक्षेपः । इह तु संहितामिति रोषिकीयं विभक्तिरिति कथं क्रियाक्षेपः । क्छिया- 
कारकयोरेव परस्परमाक्षेप्याक्षेपकभावस्याविनाभावेन न्याय्यत्वात् । तदयथा प्रचिक्ष, 
पिण्डीभित्यादो । नापि संबन्धवाचित्वमत्रानोः, विभक्तस्यैव तदसिधानादिति 
संबन्धावच्छदस्य प्रव्यायको नान्यः संभवतीति पारिशेष्यादनोरत्र सामभ्यमध्यव- 
सीयते । तदुक्तम्- 

क्रियाया द्योतको नायं संबन्धस्य न वाचकः । 
कप # 

नापि क्रियापदृक्षेपी संबन्धस्य तु भेदकः ॥ इति) (वा.प, २।२०५) 

भेदको विरोषद्योतक इत्यथः । अयमन्र भावः । यद्नन्यथासिद्धं तत्रानोव्यीपारः 
कल्पना युक्ता । यस्पुनरन्यथा अथंसामथ्योदिंना निमित्तेन सिध्यत्ति न तत्र तस्य 
शाक्तिः कल्पयितु" पायेत इति पदान्तराणामथौन्तरनिवेशात् संबन्ध विशेषस्य ततोऽनब- 
गतस्य कमेप्रबचनीयविषयता सिद्धा | 

न्याय्यत्वात् । तद् यथा--प्रविश्च, इत्यत्र गेहमिति कारकपदस्य, पिण्डी मित्यत्न च ुङक्ष्वेति 
क्रियापदस्याध्याह्यरः । नापि प्रङृतेऽनोहैवदेठमद्भावरूपसंबन्ध वाचकत्वम्, रोषे षष्ट्यपवाद्ः 

भूतया संहितामिति द्वितीयेव तस्यामिधानादिति । एवश्च देठहेतुमद् मावरूपसंबन्धविरोषा 

वच्छेदस्य = तादशसम्बन्धनिर्णयस्य प्रत्यायकः = कारकः प्रज्ृतवाक्येऽनोरन्यो न संभवतीति 

पारिरोष्यात् तत्संबन्धपर्च्छिदेऽनोः घामथ्य निस्वीयते तदुक्तम्-- 

क्रियाया द्योतको नाऽयं सम्बन्धस्य न वाचकेः | 

नापि क्रियापदाक्षेी सम्बन्धस्य त॒ मेदकः ॥ इति) (बा. प, २।२०४) 

सस्थार्थः-- अयमनुः प्रकरतवाक्ये निशमनक्रियावाचकपदाप्रयोगान्निशमनक्रियाया 

द्योतको भ, संहितामिति द्वितीययेव संहिताप्रवषणयोहंतुदेवमद्भावरूपसम्बनधाभिधानात् तस्य 
सम्बन्धस्य वाचको न, सम्बन्धिक्रिययोः कारकक्रिययोरिवाविनामावामावात् । प्रादेशं विपरि 

लिखदीत्यत्रैव निशम्येति क्रियापद क्षेष्यपि न, तु = किन्तु सम्बन्धस्य संदितामिति द्वितीयाभिैयस्य 
बन्धसामान्यस्य मेदकः = विरोपकः, हेतुदेवुमदूमावरूपसम्बन्धविरोषद्यो तक इत्यथः | 

अयं भावः } प्रकृत उदाहरणवाक्ये योऽथः पदान्तयदधिगतः अथसामर्यादिना बा, 

तत्रानोर्वाचकत्व्योतकलवान्यतर्यापारकल्पना न॒ युक्ता, अन्यरम्यत्वात्, 'अनन्यलम्यो हि 
शब्दाः इति न्यायात् | एवञ्च योऽथोऽनन्यथासिदस्तत्रानोर्व्यापारकल्पना युक्तंति प्रकृत- 

वाक्ये पदान्तराणामर्थान्तरेषु बोधकत्वेनाभिनिविष्टत्वात् तेभ्योऽनवगतस्य देव॒देठमद्भाव- 
रूपसंबन्धविरोषस्येव प्रकृते कमप्रवचनीयेनानुना योस्यता सिद्धा । 

नन्वस्ति “यदधाधिक्यं वाम्यार्थः सः” इति युक्तियुक्तं विद्वद्वचः । अस्याथंः-अच 
वाक्ये यदाधिक्यं पदेभ्यो नाधिगतम्ांधिक्यंम्, धर्मघर्मिणोरमेदोपचारात् , अधिकोऽथंः 

संसर्मरूपः, स वाक्याथं इति । एवश्चानेनैव न्यायेन प्रकृतवाक्ये निशमनक्रियाजनितःवलक्षणो 
, बो देतद्तुमद्मावरूपस्य प्ंबन्धस्यावच्छेदः = विशेषः, स॒ पदेभ्योऽनधिगतस्छद् वाक्याथ 
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ननु च यद्त्राधिक्यं बाक्याथेरसःः ( म. भा. २।३।४६ ) 
इति क्रियाविरोषजनितत्वछक्षणः संबन्धस्यावच्छदो वाक्यार्थः किमिति न कथ्यते । 
अनोस्तु पश्चाद्धावमात्रवरत्नित्वमेवेति । 

अत्रोच्यत--इहाधिक्यं वाक्यार्थस्वेनोच्यमानं पदार्थप्रष्ठपातिव्वेनैवालुसर- 
णीयम्, न तु पदार्थोल्लङ्गनेन । तत्तद्राक्योपात्त्य हि साध्यस्य वा विशेष्यस्य बोपात्े- 
रेव साधनेर्विशेषणे ख संसगेस्तत्राधिक्यम् । तद्यथा-- गां श्ुक्छामानय, नीरोरपल- 
मिति च । अत एवोच्यते-- 

आश्रयाश्रयिणो वोक्यान्नियमस्त्वव तिष्ठते । इति । 
इत्थं चानुपात्तस्येव पदाथंस्य वाक्यात् प्रतीतिर्नास्ति न संबन्धावच्छेदोऽत- 

पदार्थो वाक्याथः शक्यते कल्पयितुमिति कमेभरवचनीयविषय एवायम् । यद्रक््यति- 
निमित्तनियमः शब्दात् संबन्धस्य न गृह्यते । 
कमप्रवचनीयेस्तु स॒ विशेषेऽवरुध्यते ॥ इति , 

किमिति नोच्यते, अनोश्च पर्चादूमावल्पा्थ॑मात्राभिधायित्वमेवास्व॒ यदन्यत्र दृष्टमिति चेद्- 
त्रोच्यते, इह ॒विद्वद्वाक्ये यद्थांधिक्यं वाक्याथेत्वेनोच्यते तत् पदार्थपृष्ठपातितवेनैव = पदार्था 
नुविद्धप्रतीतिविषयत्वेनैवानुसरणीयम्, न॒ ठ पदार्थोल्लङ्घनेन = पदार्थाननुविद्धस्वमा्न- 
विषयरकप्रतीतिविषयत्वेन । यतस्तत्तदूवाक्योपात्तस्य साध्यस्य, क्रियारूपस्य विशेष्यस्य वा तत्तद्- 
वाक्यो पात्तस्य यथाक्रम तत्तदृवाक्योपाततेरेव साधनैर्विरोषणेश्च संसग॑स्तत्राधिक्यम् । तद् यथा- 
गां शक्छामानय, नीलोत्पलमिति च । 

अत एवोच्यते--““आभ्रयाश्रयिणोवक्यान्नियमस्त्ववतिष्ठते” इति । 

अस्या्थः-- यद्यपि साध्यसाधनयो्विंरोधविरोषणयोर्वा आश्रयाश्रयिणोः संबन्ध- 
सामान्यमर्थसिद्धमन्वितामिधानवादनये, तथापि वाक्यात तयोः संबन्धविरोषनियमः = नियतः 
संबन्धविरोषोऽवतिष्ठते = व्यवस्थया ज्ञातो भवतीति एवश्च पदानुपात्तस्य कस्यापि 
पदाथस्य वाक्यात् पतीतिने भवतीति न निशमनक्रियाजनितत्वरूपेण विशेषेण देतदेठमद् माव- 
रूपस्य संबन्धस्यावच्छेदोऽपदा्थो वाक्याथः कल्पयितुं श्षक्यत इति कमं प्रवचनीयस्यानोरेव 
ख विषय इति स्थितम् । इदञ्च स्वयमेव वक्ष्यति मूङे-- 

निमित्तनियमः शब्दात् क्ंनन्धस्य न गह्यते | 
कर्मप्रवचनीययेस्तु स विरोषेऽवरभ्यते ॥ इति । 

अस्या्थः--यत्र संबन्धस्य क्रियाविरोषजनितत्वरूपो निमित्तनियमः शब्दात् पदान्तरान् 
न ग्यते । तच सः = निमित्तनियमः कर्मप्रवचनीयेस्तु = कम॑प्रवचनीयेरेव विरोषे = क्रियावि- 
रोषेऽवरध्यते = व्यवस्थाप्यत इति) अस्मिश््च विषयेऽस्ति मतद्यम् ¦ संबन्धान्तरविरुक्षणः संबन्धः 

कर्मप्रवचनीयेन स्वरूपेणेवावच्छिदयते = परिच्छिय बोध्यत इत्येकम् , क्रियाविरोषजनितस्वेन 
वेति द्वितीयम् । 

तत्र सम्बन्ध विदोषस्य ॑म॑प्रवचनीयेन स्वरूपेणाषच्छेदे तस्य क्रियाविदोषजनितत्वप्रतीतिः 
संबर्धिविरोषपर्याखोचनमदहिम्ना। तद्यथा--भधि ब्रह्मदत्ते पश्चाछा इत्यन्न ब्रह्मदत्तस्य पञ्चाखानाश्च 
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अन्र च दरौनद्रयम्--सवरूपेणेव संबन्धान्तरविक्षणः कमेप्रवचनीयेन 
संबन्धो ऽवच्छियते, क्रिाविरोषजनितत्वेन वेति । तच्र स्वरूपेणावच्छदे विशिष्टक्रिया- 
जनितत्वप्रतीतिः संबन्धिविरोषपयीटखोचनारुभ्या । तथा हि-अधि ब्रह्मदत्ते पञ्ञाटाः 
इति स्वस्वाभिभावोऽयं संबन्ध इत्यधिना वेद्यते । ब्रह्मदत्तश्च स्वामी ईदवरः, 
पक्वा जनपदः स्वमिति तयोः संबन्धिनोः परिपाङ्नकरदानादिक्छियाप्रभावित 
एवायं संबन्धो न्याय्य इत्यवगम्यते । एवमभिमन्युरजुनतः प्रतीति प्रतिना सादृश्य 

क्षणोऽयं सम्बन्ध इति दयोत्यते | स पुनः सम्बन्धिस्वरूपपयलखोचनादन्र संप्रहरणा- 
दिक्रियाकरते इत्यवगम्यते । इत्थं च शाकल्यस्य संहितामनु प्रावषेदिव्यत्रापि हेतफङ- 
भावो नामायं संबन्ध इत्येतावव्येवायमनुर्विश्राम्यति । पाठविशेषरूपत्वात् संहिताया 
निशमनक्रियावगतिः। शब्दश्रवणेन हि देबोऽवषेदिति संबल्धिमदहिस्ना विरिष्टक्रिया- 
प्रभावितत्वमवसीयते । केचिदियाननोरेव व्यापार इव्याहुः । 

स्वरूपावच्छेदेऽपि च क्रियायाः कायंभूतसं बन्ध पेश्चया अतीतत् वात्कमं प्रोक्तवन्त 
इत्यथंस्समन्वेत्येव । वस्तुतः क्रियाफरुस्येव सम्बन्धस्य प्रकाशनात् । यथा तु 

स्वस्वामिमाबरूप एवाऽ् श्वम्बन्ध इत्यधिना कमंप्रवचनीयेन बोध्यते । तस्य॒ संबन्धस्य 

परिपालन-करादानादिक्रियाप्र भावितत्वञ्च तादशस्वस्वामिरूपसंबन्धिविशेषमहिम्नैव प्रतीय- 
मानेन प्रतीयते । एवमभिमन्युरलंनतः प्रतीत्यत्र प्रतिना कम॑प्रवचनीयेन सादृद्यलश्णोऽत् 
संबन्ध इति द्योत्यते । स च संबन्धः संप्रहरणागिक्रियाकृत इति द्वयोः संबन्धिनोः स्वरूपपर्या- 
रोचनमहिम्नाऽवगम्यते । ̀ एवच्च “शाकल्यस्य संदहितामनुप्रावघत्" इत्यापि देतदेठुमद्भावरूप 
एवात्र संबन्ध इत्येतावन्मा्रमनुना दयोव्यते, तस्य॒ निरमनक्रियाकृतत्वन्॒ संहितायाः 

पाट विशे षरूपत्वाद वगम्यते ) 

संहिताश्चब्दश्चवणेन हि देवोऽवधेदिति संबन्धिमहिम्ना निशमनक्रियाप्रभावितसत्वं 

तस्य संबन्धस्यावसीयते । केचितु प्रकृते हेठेठ॒मद् भावरूपस्य संबन्धस्य निशमनक्रियाप्रभावित्व- 
प्यन्तमप्यनोरेव व्यापार इत्याहुः । . 

वस्ततस्च॒ अत्रानोन निश्मनकरियाद्योतकत्वम् । अत्र॒ निशमनक्रियावाचकपदस्या- 
प्रयोगादिव्यवषेयम् । न च यत्र॒ संबन्धान्तरविलक्षणः संबन्धः कमंप्रवच॑नीयेन 
स्वरूपेणेवावच्छिदयते, न त॒ क्रियाविशेषजनितत्वेन, तत्र कथं कमं पोक्तवन्त इति 
वयुत्पत्तिनिमित्तोपपत्तिरिति वाच्यम् । तत्रापि क्रियायाः स्वकाय॑भूदसंबन्धापिश्चया अतीत- 

त्वात्, कारणस्य कार्यम्रागभावित्वनिय्रमात् । न चैवमपि तेषां संबन्धप्रवचनमेव, न तु कम- 

मवचनमिति वाच्यम् । वस्तुगत्या क्रियाफलस्येव संबन्धस्य प्रवचनात्, अतीतकालिककम- 

प्रवचनकत्त स्वस्य तेषूपचारसंभवात्। 
वस्तुतस्तु तत्रभवतो मवृष्दरेस्वत्तत्स्थलेष्वमि प्रायो यथा रक्ष्यते, तथा तु क्रियाविशेष- 

सूपनिमित्तविरोषावच्छेद एव कमंप्रवचनीयेन क्रियते । संबन्धविक्तेषावन्छदस्तूपपदविभक््येति 
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तत्रभवद्धहरेस्तत्र तत्राभिप्रायो क्ष्यते, तथा निमित्तविरोषावच्छेद एव कर्मप्रबचनी- 
यकत इति राद्धान्तः । अधि ब्रह्मदत्ते पञ्नाखा इति परिपारनक्रियाहितत्वं स्वस्वामि- 
भावस्याधिना उ्यज्यते। अभिमन्युरजनतः प्रतीत्यमित्रपराजयादिछ्ृतोऽदुकार्यानु- 
करणभावः. प्रतिना प्रकादयते इत्यादि सवत्र योऽयम् । सुस्तुतम् , अति- 
सतुतमित्यादौ त- | 

ति सुः पूजायाम् ' ( पा° १।४।६४ ) 
अतिरतिक्रमणे चः ( पा° १।४।९५ ) 

इत्यादिना कममेप्रवचनीयसंज्ञाधिकारिकी सवार्थनिरपेक्षेवोपसर्गसंज्ञावाधनाय 
प्रतते । यथोक्तम्- 

कमंप्रवचनीयत्वं क्रियायोगे विधीयते । 
. पत्वादिविनिदत््यथं स्वत्यादीनां विधर्मणाम् ॥ इति । ( बा. का. २।२०२ ) 

आन तु रूपेण विभागे प्रस्तुते क्रियाविशेषावद्योततकत्वाढुपसगेपदे स्वत्यादि- 
रन्तभवतीति नाव्याः । तदेवं वाक्यादपोद्धियमाणस्य पदस्यापोद्धाराथंविरोषा- 

राद्धान्त इति न पूर्वौक्ताशङ्कायाः सप्रत्थानसम्भवः | तथा हि-- सधि ब्रह्मदत्ते पञ्चाला इत्यत्र 
स्वस्वामिभावसम्बन्धस्य परिपाछनक्रियाक्रतन्वमधिना व्यव्यते | स्वस्वामिभावसंबन्धस्तु षष्ठ्य- 
पवादभूतया खप्तमीविभक्त्याऽभमिधीयते | अभिमन्युरनु नतः प्रति, इत्यत्रानुकार्ानुकरणमावरूपः 
सम्बन्धः, तस्यामित्रपराजयादिकृतत्वञ्चेतदुभयं प्रतिना प्रकाश्यत इति हेखाराजेनोक्तम् | 

वस्तुतस्त्वमुकार्यानुकरणमभावसरूपः संबन्धः षष्ठ्यपवाद भूतया पञ्चम्याऽभिवीयते, तस्या- 
मित्रपरानयादिक्ृतत्वम्तु प्रतिना व्यज्यत इत्येव युक्तम्. । “संबन्धस्यान्यरुभ्यत्वाद्" अनयेव दिशा 

संबन्धस्य तत्तत्क्रियाविशेषङ्ृतत्वं सर्व॑ व कर्मप्रवचनीयव्यङ्गवमिति स्थितम् । 

ननु सुस्तुतम्, अ तिस्तुतमित्यादौ षत्वादिविनिवर्यर्थमुपसगसंज्ञानाधनाय कमंप्रवचनीय- 
संज्ञा प्रवतंते, "मुः पूजायाम्! (पा०सू० १।४।६४) (अतिरतिक्रमणे च' (पा०सू° १।४।९५) इत्या- 
दिना | तथा च प्रकृते वतंमानक्रियायोगे कर्मप्रवचनीयसंज्ञाया व्युत्पत्तिनिमित्ताभावेन कथमच्र 

कर्म प्रवचनीयसंज्ञाप्रवृत्निरिति चेन्न ) व्युत्पत्तिनिमित्ताभावेऽपि “सुः पूनायामूः (पा.सू. 

१।४६४) इत्यादौ कमभ्रवचनीयसंज्ञायिकारबरदेव तत्र तस्याः प्रवृत्तिसंमवात् । यथोक्तम-- 
कमंप्रवचनीयस्वं , क्रियायोगे _ विधीयते। 
घस्वादिविनिष्च्यर्थः स्वत्यादीनां बिधमंणाम् ॥ इति । (वा० प° २।२०२) 

अस्यार्थः--स्वस्यादीनां विधर्मणाम् = अतीतकाल्िकप्रवचनक्रियाकतर स्वरूपघर्म॑दचून्यानां 

क्रियायोगे=उपसर्मवद्वतंमानक्रियायोगेऽपि सुस्वुतमतिस्व॒तमित्यादौ षत्वादि विनिडस्य्थं कर्मप्रव- 
चनीयत्वं व्युखत्तिनिमिन्ताभावेऽपि “सुः पूजायाम्” ( पा. स. १।४।९६४ ) “मतिरतिक्रमणे चः" 

(पा, सू. १।४।६५.) इत्यादौ कर्मप्रवचनीयसंज्ञाधिकारवलाद् विधीयत इति । 
तदेवं तन्तस्संञामाध्रित्य पदविमागे क्रियमाणे स्वत्यादीनां कमंप्रवचनीयेष्वन्तमविः | 

तत्तससज्ञापरचत्तिनिमित्ततत्तदर्थमाध्नित्य तु पदविभागे क्रियमाणे वत॑मानक्रियाविद्येषाव्योतक. 

त्वात् 1 स्वत्यादीनामपि प्रकृत उपसर्गपद् एवान्तर्भाव इवि नाव्यातिः । तदेवं वाज्यार्थादपोदिध्- 
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भ्रयेण यथासंभवं मेदो निरंशकवाक्यव्युत्पच्युपायभूतः प्रदर्दितः। अत एव 
स्वादिपदं वाक्यव्युत्पत््यनङ्गत्वाच्छास्त्रे सङ्केतितं सुबन्तपदव्युत्पत्युपायभूतं नेह 
गणनां प्रकृतिप्रव्ययवदिति दृ्टास्तपक्षनिल्िप्तमिति नाव्याप्तिः, पदात् किठासाव- 
पोद्धारो न वाक्यात् ॥ १॥ 

तदित्थं पदापोद्धारे प्रदर्दिते तदथ॑स्यापोद्धतस्य सिद्धसाध्यरूपटययोगिनो 
मतभेदेन स्वरूपोपदशनाथमाद- 

पदाथानामपो्ारे जातिर्वा द्रव्यमेव वा। 
पदार्थो सर्वशब्दानां नित्यवेवोपवर्पितौ ॥ २॥ 

अथद्वारेण पदं परीक्ष्यत इति दशंनभेदेन प्रथममपोद्धारपदाथेविचारः | 
तथा हि--सवेषामपि शब्दानां पदरूपाणां नामाख्यातादिस्वभावानां जातिबादिमते 

यमाणपदार्थविेषान्वयभ्यतिरेकरूपनिमित्तसमाश्रयेण वाक्यादपोदिध्रयमाणस्य पदस्य मेदो वस्त॒तो 
निरंशकवाक्यव्युसपद्युपायभतो यथासंमवं द्िधा चदुर्धा पञ्चवेप्येवं प्रददितः । अत एव स्वौज- 

सादिपदं सुनन्तपदब्युत्पच्युपायभतमिति शास्रे सङ्कृतितमपि खरद् तेन प्रतिपादितमपि वाक्यव्युत्पत्ते- 

रनुपकारिकत्वाननेह पद विभागे गणनाहैमिति प्रकृतिप्रस्ययादिवदिष्युक्तया दष्टान्तपक्षे निकषिसमिति 
न स्वौजसादिषु पद विभागस्याव्या्िः । पदात् किखासावपोद्धारो न बाक्यादिति ॥१॥ 

तदित्थं पदार्यापोद्धारनिमित्तके पदापोद्धरे प्रदरितेऽपोडतस्य तद्थस्य क्रियाकारकमेदेन 
सिद्धसाध्यरूपद्वययोगिनो मतभेदेन स्वसूपोपदर्शनाथमाह पदार्थानामपोद्धार इति । 

अस्यार्थः--वाकयार्थात् पदार्थानामपोद्धारे क्रियमणे सर्वशब्दानां नातिः पदाथः, द्रव्य- 
मेव वा पदार्थः, जातिद्रग्यमित्युभो वा पदार्थो नित्यावेवोपवर्णितौ । तत्र जातेर्नित्यत्वं न्यायश्च 
सिद्धे शग्दार्थसम्बन्धे, इव्यादिवातिकमाष्ये च प्रसिद्धम् । द्रभ्यस्य तु निच्यत्वं स्वरूपेण कस्यचित् , 

तद्यथा आत्मदः । कस्यचित्तु प्रवाहानादितया, यथा घटादेः । तत्तदर्थावच्छिन्नं ब्रह्मैव सवै- 
शम्दवाच्यमिति मते व॒ सवश्चब्दानामथो ब्रहमस्वरूपेणैव नित्यमिति । 

अयं भावः--अर्थपरीश्चाद्वारिकैव पदपरीक्षा, अर्यवत एष पदत्वात् । एवं स्थिते 
मतसेदेन प्रथममपोद्धारपदार्थविचार एव क्रियते । तथाहि--सवैषामपि शब्दानां नामाखयातो- 
पक्षगांदिपदरूपाणां जातिवादिमते आङ्त्यधिकरणन्यायेन जातिरेवाथौ न द्रन्यम् | 
व्यक्तिवादिमते व॒ द्रव्यमेव न जातिरिति। कारिकायां दितीयेन वा- 
शब्देन लजातिविशिटद्रभ्यरूपं पदार्थान्तरं सूचितम्। न चैवं सति "पदार्थौ इति 
द्विवचनं नोपपद्यते, विशिष्टस्येकत्वादिति वच्यम् । विशिष्टान्तगतस्य विश्चेषणस्य विशेष्यस्य 

पथक्. संकलनया तथोक्तेः | अन्यथ) = पूर्नरीत्या पक्षत्नयमाभित्य विकल्पद्वयानङ्गीकारे वा- 
द्ग्दाथे विकल्पे उपक्रन्ते द्ितीयस्य बाश्चब्दस्यएपि विकल्पार्थकलत्वस्येवो चित्येन चार्थकत्वेन 
उपसंहार नोपपयेतेति । तद्वदमिधाने ठ जातिमद्द्रन्यामिधने त= शब्दस्याभिधानरूपो 
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जातिरेवार्थो न द्रव्यम् । द्रञ्यवादिमते तु द्रव्यमेव न जातिः । द्वितीयेन वाशब्देन 
पद्वाथान्तरं सूचितं जाततिविरिष्टदरव्याभिधानमिति । अत एव तदेव संकरनारूपं 
पदाथोविति स्फुटीछ्तम्। अन्यथा वार्थे प्रक्रान्ते चार्थोपसंहातेऽयं नोपपद्यते । 
तद्वदभिधाने त्वभिधानं तावद् दरयोरपि समानम् , विरम्य व्यापाराभावाच्छब्दस्य । 
माथस्तु जातिद्रन्ययोगुणप्रधानभावः । यद्वा प्राधान्येनैव भिन्नविषयतया पाणनिदसे 
जातिद्रव्ये _ शब्देनाभिधीयेते इत्ययमत्र पश्च: “पदा्ौ इत्युक्तः । तत्र नामपदस्य 
गोरित्यादः गोत्कादिजातिः नियतक्रियाविषयसाधनैकार्थसमवेतसंस्या (ख्यया) जाति- 
विश्चेषभावमापन्ना जभिषेया, अनाश्रयाया जातेरनुपपत्तेः। सामथ्यौत् प्रतीतं द्रव्यम् । 

एवमार्यातपदस्यापि विभिन्नक्रियाक्षणसमवेताभिन्नाभिधानप्रत्ययहेतुक्रिया- 
जातिविषया साक्षादाचकशक्तिः । कारकादिजातिस्तवत्र गुणभूता । नामपदगतया च 

ग्यापारस्त॒ योरपि = जातिद्रग्ययोरपि समानम् = एकम्, शब्दस्य विरम्य व्यापाराभावात् । 
भतो दे भपि जातिद्रभ्ये एकेनैव शब्दस्याभिधानास्यन्यापारेण युगपद् बोध्येत इत्यवधेयम् । 

एवं शब्दशक्त्या प्रथगुपस्थितयोरजातिद्रव्ययोगुंणप्रधानभावसूपं वैश्चिष्व्यन्तु आर्थम् = 
अर्थ॑सामथ्यंवशाल्छम्यते ¡ यद्वा पाणिनिदशंने जातिद्रव्ये शब्देन गुणप्रधानभावापन्नेनाभि- 
धीयते, किन्तु सिन्नविषयतया = मिन्नदेशतया प्राघान्येनैवाभिधीयेते । क्वचित् प्रदेदे जाव्य- ` 
भिधानम्, क्वचिद् द्रव्यामिधानमिति यावत्, अयमेव पश्चोऽत् पदार्थो इत्यनेनोक्तः । तत्र गोरि- 
त्यादेर्नामपदस्य गोत्वादिजातिः सामान्यमूताऽपि नियतक्रियाविषयसाधनैकाथंखमवेतसंख्यया = 
नियतं यत् क्रियाविषयकं साधनं साधनशक्तिः, तेन सहैकस्मिन्नयं गवादौ द्रव्ये 
समवेता या संख्या तया जातिविरोषभावमापन्ना = स्वस्तमानाधिकरणाभ्यां तत्तत्साधनय्क्ति- 

तत्तस्संख्याभ्यामाश्नयान्तराद् व्यावतिता जातिविरेषभावं भजन्ती अभिधेया । 
जातिपदाथवादिमते द्रव्यं त॒ जातेराध्रयं विनाऽनुपपत्तेः सामर्थ्यात् प्रतीयते । 

एवमाखयातपदस्यापि विभिननक्रियाक्षणसमवेता भिन्नामिघानप्रत्ययदेतुक्रिया जातिविषया = 
विभिन्ना ये क्रियाक्षणाः क्षणिकाः क्रियाः , तत्समवेताया अभिन्नाभिधानप्रस्ययहेतुः सर्वासु क्षणिकामु 
पाकादिक्रियास्वमिन्नयोः पचतीत्या्यमिधानज्ञानयोनिमित्तं पाकादिङ्रियागता जातिस्तद्विषयिका 
साक्षाद् वाचकत्वशक्तिः। कारकादिजातिस्त्व्ननप्रागु्छरूपायां क्रियाजातो गुणामूता। स्ववा चकतन्तद्- 
विभक्तेनिष्टविषेयतानिरूपितोदेश्यतासम्बन्धेन नामपदगतया च कारकजात्या सह स्ववाचकधातुघ- 

टितत्वसंबन्धेन आख्यातपदगता = तिङन्तपद गता क्रियाजातिः खव्यक्तिसंबन्धमनुभूयेव समन्वथ- 
मेति) दयोरपि जातयोः स्वश्वग्यक्तेद्वारक एव सम्बन्ध इति यावत् } घषटादिपदवाग्या घय्त्वादि- 
रूपा द्रव्यगता जातिस्तु साधन्ता = कारकशक्त्या सदहैकाथंसमवायात् = सामानाधिकरण्यात् 
तद्द्वारेण सामानाधिकरण्येन तन्न॒ संबन्धमनुभूय क्रियायोगमनुमवति । संख्यागता जाति- 
रपि साधनशक्तथा सहैकार्थसमवायत् स्वाभरयभ्यक्तिरूपेण साधनशक्तेरपिमुखेमैव = क्रियायोगे- 
दरेणेव क्रियान्वयिनीति रीस्या सर्वेषां वाक््यगतपदार्थानां परस्परं समन्वयोपपत्तौ वक्याथऽप्र- 
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कारकजाव्या क्रियाजातिसख्यातपदगता व्यक्तिद्वारेण समन्वयमेति । प्रव्यजातिस्तवे- 
काथंसमवायात् साधनक्ाक्तिद्रारेण किथायोगमनुभवति । संख्याजातिरप्येकार्थसम- 
वायात् स्वव्यक्त्यात्मना शक्तिमुखेनैव क्रियान्वयिनी ति सवेपदाथंसमन्वयोपपत्तो}कल्पते 
वाक्याथंः। यथा चोसक्षेपणादिक्षणेरसमसमयमाविभिरप्यावृ्योरक्षेपणत्वादिजाति 
रसिव्यस्यते, तथाऽधिश्रयणादिसिः क्रियाक्षुणेः पचस्यादिक्रियाजातिरिति विचारः 
यिष्यते । व्यक्तिद्वारकं चास्या नित्याया अपि साध्यत्वमुपपद्यते | 

उपसगीदिरप्यत्र दशोने नामाख्यातसदहभावी तदथस्य विेषावद्योतकत्वा- 
स्नातिपदाथं एव । विशेषस्य विशिष्टविश्रान्तस्यवावसायात् कमंप्रबचनीयोऽपि संबन्ध- 
जातिनिष्ठ एव । गुणरब्दान मपि शुक्लादीनां शुणजातिबोच्या । संज्ञाराब्दानामपि 
डित्थादिशब्दनां जातिवावित्वं समथयिष्यते । 

त्युहः प्रकल्पते । यथा च क्षणिकैरत्षेपणादिभिरयुगपद् भाविभिरपि उक्क्षेपणत्वादिजातिरा- 
वृस्याऽमिव्यब्यते, तथा क्चणिकामिरधिश्चयणादिक्रियाभिः पचत्यादिक्रियागता जातिरादृस्या- 
उभिभ्यस्यत इत्यमरे विचारयिष्यते । 

यद्यपि पचस्यादिक्रियागता जातिर्मित्या, तथापि तदाश्रयन्यक्तेः साध्यत्वेन तदूदारकमस्याः 
साध्यत्वमुपपद्यत इति} अचर दने = जातिःपदार्थं इति मते नामाख्यातसहमाबी उपसर्गा 

दिरपि तदर्थस्य = नामार्थस्याख्यातार्थस्य च विरोषावदयोतकत्वालातिपदार्थक एव । 
विरोषस्य विशिष्टविश्रान्तस्येवोपसर्गादिभिरसायात् = परिच्छेदात् तस्य जातित्वम् । कर्म 

प्रवचनीयोऽपि वाचकत्वेन संबन्धगतजातिनिष्ठ एव । अचर च निष्ठस्वं पयंवसानं ततिर्वा । ् ुक्छ- 
दीनां गुणश्चब्दानामपि शुक्छादिगुणगता दक्छ्त्वादिजातिरवाच्या । डित्थादिशब्दानां संञा 
सब्दानामपि जातिवाचिच्वमग्रे समर्थयिष्यते 

तदित्थं वा लप्यायनाचायमतेन सवेषां शब्दानां जातिपदर्भकत्वन्यवस्थोपपद्यते । व्याडि- 
मते ठ स्वेषां शब्दानां द्रव्यमेवार्भः, तस्येव साश्चात् क्रियायामन्वयोपपत्तर्वाक्यार्थरोषतया चोद्- 
-नाविषयत्वात् = बिधिविषयत्वात् । जातेः साक्चात्् करियायामन्वयायोग्यतया खवत्रेव वाक्याथ 
विधिविघयत्वानुपपत्तेः | 

यथाह--चोदनापु च तस्यारम्भादिति | 
भस्यार्थः-- चोदनासुनविधिसु तस्य द्रव्यस्य मारम्भाच्च = संबन्धादपीति) आरम्भणम् = 

आङग्भनम्, संबन्ध इति यावत् । यद्यप्यनन्तानि द्रव्याणि, तथाप्येष्वेकजात्यनुगमेनानुगतीकृत्य 
संकेतग्रह उपपपद्यते । 

द्रव्यपदार्भवादिमते शब्देनानभिधीयमानाडपि जातिः शब्दा द्रव्ये स्वाश्रय उपलक्षणी- 
क्रियते 1 यथा--काकवन्तो देवदत्तस्य गहा इत्यादिस्थले गहादौ काकादि । आख्यातेऽपि च 
व्याडिमते साधनश्चक्स्याधारभूतस्य द्रव्यस्येव प्राधान्यम् । देवदन्तः पचतीत्यत्र पचतीत्यस्य 
द्रव्येणेव साक्षात् सामानाधिकरण्योपपत्तेः। अत्र मते धातुषाच्था क्रिया त्वाल्यातार्थे कतरि 
गुणभूता । यतो भ्यापाराविष्टं कतर रूपं द्रव्यमाष्यातार्थः । अत्र च मते आखयातार्थभूतं द्रव्यं 

म्यापाराविष्त्वादिदं तदिति स्वनामपदाभिल्प्यस्य सविकल्यकपरामशंस्य विषयत्थयोग्यम् , 
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तदित्थं जाजप्यायनाचायं मतेन सावेत्रिकी जातिपदार्थव्यवस्थोपपद्यते ! व्याडिमते 
तु सवेशब्दानां द्रव्यमथैः, तस्येव साक्षाच्छियासमन्वयोपपत्तेवक्याथांङ्गतया 
चोद्नाविषयत्वात् । यथाह- 

“चोदना च तस्यारम्भात्? इति । (बा. २।६।६४) 
एकजातिसमन्वयवरन चात्र संकेतोपपत्तिः। अनसिधीयमानापि जातिरुप- 
लक्षणीक्रियते शब्दा, यथा गृहादौ काकादि । आख्यातेऽपि च साधनाधारद्रन्य- 
प्राधान्यं व्याडिमते । देवदत्तः पचतीति द्रव्येणेव साक्षात्सामानाधिकरण्योपपत्तः। 
क्रिया तु गुणमूतात्र, व्यापाराविष्टं हि द्रव्यमाख्याताथेः, इदं तदिति सवे नामम्रत्यव- 
मरोयोग्यं चात्र द्रव्यमिति सावच्रिकीयं व्यवस्था तथा च वक्ष्यति- 

द्रन्यधम पदाथ तु द्र्ये सर्वोऽ्थं उच्यते" इति । (वः.का. ३ जाति. १४) 
अत एव ॒श्युक्छादीनासपि द्रव्यपदाथंता सिद्धा। तत्तदुपाधिन्यवच्छिन्नं वा 
ब्रह्म द्रव्यराब्दवाच्यं सवेशाब्दानां विषय इति वक्ष्यत एव । व्यक्तिपर्यायो बा 
द्रव्यशब्द इति जातिव्यक्तिविकल्पेन सवेशब्दविषयः। तथा च सवशब्दाना- 
मिव्ययिधानात् पद्ादध्यपोद्धारे प्रकृतिप्रत्ययरूपस्यापि शब्दस्य यथायोगं क्रियाकारक- 
संख्यादिर्पोद्धारपदार्थो जातिव्यक्तिभेदेन समाम्नातः । उभयस्यापि वा शब्दात् प्रती- 
तेरुभयं पदाथः । गुणध्रधानभावभेद्ाश्रयस्तु मतविकल्पः । नित्यत्वोपवणेनं च-- 

“सिद्धे शब्दा्थंसंबन्वे (म. भा. पश्च, १६) ` 

न ठु खल्क्षणत्वेन निर्विकस्पकप्रस्ययमात्रवेद्यम्, इतीयं व्याडिमते सा्त्रिकी = सवंशब्दे 
ग्यवस्था । तथा च वक्ष्यति मूठ समयेष- 

्रग्यधर्मां पदां तु द्रव्ये सर्वोऽथं उच्यते" इति । (वा. का. ३, जाति, १३) 

अस्यार्थः--द्रभ्ये ठ = द्रभ्येऽपि पदार्थ सर्वोऽयं द्रव्यधर्मा उच्यते, अतो द्रव्यं स्वेषां 

शब्दानामर्थं इष्यत इति । अत एव श्ज्गादिशग्दानमपि द्रव्यपदाथवाचकता सिद्धा ] जातिगुण- 

क्रियादिरूपतत्तच्छब्दप्रयोगोपाधिविशिष्टं॒ब्रह्चैव॒वा द्रव्यशब्दवाच्यं सवेशब्दानां वाच्यतया 

विषय इत्यपि वक्ष्यत एव । व्यक्तिपर्यायो वा द्रव्यश्चब्द इति स्वीकारे ठ॒गुणक्रियादिशब्दानामपि 

द्रभ्यवाचकत्वमुपपद्यत एव । 

जातिुणक्रियासमूह एव व्यमिति सांखयमतेऽपि तेषां तदुपपद्यत प्व । अर्म 

व्याडिमते प्रथमान्ता्थमुख्यविरोष्यक एव वार्व्याथबोधो नैयायिकमत इवेत्यवधेयम् 1 इत्येवं 
जातिव्यक्तिविकल्पेन सवषां शब्दानां विषयो मूलोक्तं उपपादितः 

किञ्च मूले सर्वशब्दानामित्यमिघानात् पदादप्यपोद्धारे क्रियमाणे प्रकृतिप्रत्ययरूपस्यापि 

शब्दस्य यथासम्भवं क्रियाकारकसंख्यादियोद्धारपदाथोऽत्र जतिव्यक्तिमेदेन समाम्नादः | 

कारिकायां दवितीयस्माद् वा शब्दाद् जातिव्यक्तधुभयस्यापि पदायेत्वाप्रतीतेः | केषाञ्चिन्मते तदुभयं 

पदार्थः । जातिव्यक्त्योगुंणप्रवानभावविरोषकृतस््वयं मतविकल्पः । जातिव्यक्तयोर्नित्यत्वोपवणे- 

॥ 
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इत्यश्र माष्ये- 
यस्मिस्त्त्वं न विहन्यते" (म, भा. १।७) 

इति द्रव्यस्यापि नित्यत्वम् , प्रवाहनित्यतया शब्दात् सदैव प्रतीतेः । २॥ 
तदेवं दरंनभेदन जातिद्रेव्यं वा पदाथं इत्युक्तं जातिपदाथविषयश्चास्रो 

पयोगी विचासोऽत्र सुह ये । पदस्य हि परीक्षाथेभिदं काण्डम्, अथद्वारेण च 
पद्परीक्षा, वाक्यार्थौपयिकत्वेन च तद्विचार इति जातिपदाथंनये बाक्याथंमूतया 
आख्यातपदवाच्यया क्रियया कथं समन्वयः, साधनेन हि क्रिया अन्वेति, नच 
जातिः साधनम् , तदाश्रयः साधनमिति चेत्, एवमपि जातेः साक्षाच्छस्रेन चोदि. 
तत्वात् सामथ्यीत् तदाधारभतिपत्तौ यथाचोदितानुषङ्क इति । 

"असंभवे प्रतिनिधिमीं मूनित्यस्य कमणः । 
काम्यस्य वा प्रवृत्तस्य खोप इध्यपदि दयते । (वा. का. २।७०) 

इति प्रतिनिभ्यतुपपत्तिरित्याशङ्कय तस्समथंनमाह-- 
केषाचित् साहष्यंण जातिः राक्तयपलक्षणम् । 
खदिरादिष्वशक्तषु शाक्तः प्रतिनिधीयते ।॥ ३॥ 

नञ्च ““सिद्धे शब्दार्थसंबन्धे" इति वारतिकेऽत्रत्यभाष्ये च ्यमिश्तच्वं न विहन्यते तदपि नित्यम्, 
दति | दान्दाथेयोः ्रवादश्य नित्यतया च द्रव्यस्यापि नित्यत्वम्, शब्दात् तस्य सदैव प्रतीतेरिति।॥२॥ 

तदेवं मतभेदेन जातिर्वा द्रभ्यं वा पदाथं इति प्राङनिरूपिते सत्यत्र घमुदेश्चे क्रमानु- 
रोधेन आतिपदाथविषयकमसूत्रोपदुक्तो विचारः प्रसक्त दति ख आरभ्यते यतौऽच वाक्यपदीये ग्र 
पूवकाण्डे वाक्यपरीक्षानन्तरं पदस्य परीक्षाथंमिदं पदकाण्डमारभ्यते । अद्वारेणैव च पदपरीक्षा 
कतु शक्या, अर्थवत एव पदत्वात् | अन्यथा वर्णापोद्धारम्य वणपरीक्षाया अपरि च प्रसक्तेः । 
तदेवं प्राधन्येन पदपरोक्षापरेऽज् काण्डे पदाथविचारः प्रागावश्यकः । किञ्च पदार्थविचारस्य 
वाक्याथविचारोपायमूतत्वादप्यच्न पदाथविचार आवश्यके इति छत्वा प्राग् जातिपदाथं 
व्यवस्थापिते सति तन्नये कथं वाक्याथमृतया = बक्याथं प्रघानीभूतया आख्यातपदवाच्यया 
क्रियया साकं जातिपद्ाथस्य संबन्धः । कारकेण हि क्रियाऽन्वेति । न च जतिः कारकम्, 
यमूतत्वेन क्रियायामयोग्यत्वात् । तदाधारस्य कारकतवेऽपि जातेः शब्देन साक्षादभिदितत्वात्, 
तदाधारस्य च अथसामर्ध्यात् प्रतिपत्तेयथामिधानं जास्याधारस्य द्रव्यस्यैव क्रियायामनुषङ्घः = 
संबन्धः स्यात् , न तु तप्प्रतिनिधेः। तदुक्तम्-- 

असम्भवे प्रतिनिधिर्मा मृन्निस्यस्य कमंणः। 
काम्यस्य वा प्रवृत्तस्य रोप इत्यपदिषश्यते ॥ इति । 

( वा० प० २।७० } 

अस्यायंः--असम्भवे = जातेरयोग्यतया कम॑रोषत्वासम्भवे मुख्यस्य गौणस्य वा तदाधा- 
रस्य कमंरोषत्वेन परिप्रदे नित्यस्यापि कमंणोऽग्निदोतरादेरङ्गभूतस्य द्रव्यस्यालमे प्रतिनिधिमां 



जातिसमुदेशाः १९ 

इह केषच्चित् जातिवादिनामेकाथंसमवायाच्छक्तेः प्रतिपादने जातिः उप- 
क्षणम् = उपायः, इति मतम् । भन्येषां पुनस्तात्पर्यण जातिरेव राव्देन प्रतिपायते, 
का्ंयोगस्तु तस्याः क्वचित् साक्ञात् , क्वचिद्रयक्तिारेणेति मतम्। अथवा केषाञ्चित् 
इति शब्दानाम् । ये साधनासिधायिनस्तत्र शक्तितात्पर्येण जातेरपलक्षणत्वान्नान्तरा- 
यकमुपाद्ानम् , राक्तिवाचिन्या विसक्तेः केवखछाया अप्रयोगाहैत्वान् । ततश्च प्राति- 
पदिकस्यावदयद्रुपादनमिति तद्राच्यया जात्या शक्तिरवच्छिद्यते सति संभवे | 
तदभावे तु तत्सदशापरजातिसहचरितापि सक्तिगरह्यते, तात्पर्येण चोदनात् । वाक्या- 
भूतया हि क्रियया साधनमात्रस्याक्षेपे सिद्धे विक्चिष्टजातीयप्रतिपत्त्यथं साधनश्रतयु- 
पाद् नेऽपि जातिविशेषस्यासंभवे क्रियासाधनक्चक्त्यावेदनपरतया जातेः प्रयोगान्मा 

१. द थ सम ^ ~र न्ाण 

भूदित्येतदथं द्रव्यं पदार्थं इत्यपदिद्यते । बा = अथवा गौणयुखयन्यायेन युखयस्येव नित्यकर्माङ्ग- 
द्रव्यस्य परिग्रहेण तत्र प्रतिनिध्यमवि तद्रीत्या काम्यकर्माङ्गद्रव्यस्यापि प्रतिनिध्यभावे भब्- 
तस्य काम्यस्य कमणो मुख्यद्रव्यारूमे लोपो मा भूदिति रत्वा द्रव्यं पदाथं इत्यपदिश्यते = व्यव- 
हियते। द्रव्यपदार्थवादे तु क्रचित् कमणि प्रतिनिधिः, कचिन्नेति श्षममवति। 
तद्यथा--यास्यकुले याजनक्म॑णि शिष्यो गुरोः प्रतिनिधिः, दीक्षाप्रदानकमेण ठु न 
प्रतिनिधयः | एवं निलये कमणि न प्रतिनिधि., नित्यत्वेन यथाचोदितमवदयानुष्ठेयत्वाद् 
अकरणेऽन्यथाकरणे वा प्रत्यवायस्मरणात् , प्रतिनिध्यस्मरणाच्च । काम्ये तु कादा- 
चित्कत्वेन प्रतिनिधिसंभवः, अकरणेऽन्यथाकरणे वा फलासिद्धिरेव, न तु प्रत्यवायः । 
प्रतिनिधिस्मरणञ्चेति । तदैवं जातिपदार्थवादे प्रतिनिध्यनुपपत्तिरिप्याश्चङ्कय तत्समथेनायाह- 
केषाञ्चित् साहर्येणेति । 

अस्यार्थः-- केषाञ्चित् = जातिवादिनां मते शब्दानामिति वा, पदा्थभूता जातिः 
साहचर्येण = एकाथंसमवायरूपेण सामानाधिकरण्यस्रबन्धेन शक्त्युपलक्षणं कमङ्खमुख्यपदाथ- 

निष्ठायाः शक्तेटक्षणया प्रतिपादने उपायः । अतो विग्र्ष्टत्वदुलभत्वादिना कमेदोषतामभ्यु- 
पेतुमशक्तेषु खदिरादिषु सननिधानादिना तत्र शक्तेः कदरादिः प्रतिनिधीयत इति | 

अयं मावः--दइह केषाञ्चिष्नातिवादिनामेका्थंसमवायात् = सामानाधिकरण्यरूपात् 

संबन्धात् , वाव्यार्थगतकार्यानुकूखशक्तेकक्षणया प्रतिपादने शक्यार्थमूता जातिः प्रतीयमाना 
उपलक्षणम् = उपायः । लक्षणाऽ व्रतेर्वाच्याथप्रतिपत्तिपूवंकत्वादिति मतम् । अन्येषां मते त॒ 

दण्देन तास्पर्यण जातिरेव प्रतिपा्ते । कायंयोगस्तु = विषेयान्वयस्तु तस्याः क्रचित् 
साक्षात् , गां पश्य दत्यादौ; कचिदाक्षि्तव्यक्तिदारेण, गामानयेत्यादाविति । भथवा 
केषाश्चिदित्यस्य कचित् सू्परदेरो स्थितानां शब्दानामित्यथः । प्रतिपायप्रतिपादकभावश्च 

जत्या सह संबन्धः| 

ये त खाघनाभिधायिनः कतुकर्मादिशब्दाः तेषां सधनाशक्तावेव ता्पर्थण तत्र 

करत॑तकर्मत्वादिजातिरुपादानं  शक्तयुपलक्चषणत्वान्नान्तरीयकम् । साधनशक्तिवाचिन्या 
विभक्तेः केवलाया अप्रयोगारहत्वात् । ततश्च प्रातिपदिकस्यावदयमुपादानमिति कवृकर्मादिप्राति- 
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भूत् प्रधानभूतायाः शक्तरपि त्यागे क्रियाया असंपत्तिरिति शिष्टसमाचाराद्म्यजातीय- 
यगतापि शक्तिः परिगृह्यते । न चैवमतिप्रसङ्गः, चोदितप्रतिनिधिविषय एषैतस्य 

न्यायस्येष्टत्वात् । तथा च गोदोहादिष्वोदनासु तदसामथ्य न महिष्यादाक्षेपप्रसङ्कः । 

उपटक्चणत्वाच्च जातिर्नियमं न विधत्ते! तद्यथा--उपघातकनिवारणपरे 
वाक्ये काकादिरिति सदशोपादाने श्रौताथत्यागो न मवति । यत्र च संमवश्चो दितस्य 
श्रोतस्याथेस्य, तन्न श्रतिः सफला । तस्मात् खादिरे बध्नाति, पालाशे बध्नाति 
इत्यादौ खदिरदेबेन्धनसमथेस्याामे तत्सटशकदरादिरक्तसाधनपरिरहो युञ्यते | 
अनाधारायाः शक्तरसंभवाद् नान्तरीयकत्वेन जातेरुपादानम् , नियमस्याविधानात् । 
जातिर्हिं रक्स्युपलक्षणम्, न कायेयोगिनीति तद्श्रयस्याशक्तत्वे तमन्तरेण द्रव्यान्तर 
गतापि शक्तिग ह्यते । यदि तु तञ्जातीयमेव राक्तं स्यात्, तदा सच्निहितपरित्यागे 

पदिकवाच्यया सामानाधिकरण्येन षरसत्वादिजाप्युपलक्षितेया कर्तृत्वकमंत्वादिजात्या विरोषभूतया 

सामान्यभूता कतृ कर्मादि साधनशक्तिरमेदेनावच्छिद्यते, सम्भवात् । यथा कतृ कमणोः कृत्ति 
(पा० सू० २)३।६५) इत्यादौ तद्रीत्या परिच्छेदासम्भवे त॒ “कमण्यण् ' ( पा० ° ३।२।१ ) 
इत्यादौ तत्सदशापरजातिसदहचरिताऽपि = कमस्वादिजातिसदशधघर्त्वादिरूपतद्व्याप्यजातिसमाना- 
धिकरणापि, घरत्वादिजातौ कम॑सादिजातिसादस्यञ्च व्याप्यव्यापकमावेन, एकाथंसमवयेन, 
जातितवेन च चितयेन समुदितेन, कर्मादिशक्तिखक्षणया ग्यते । तात्पर्यण “कमण्यण्” ( पा० 
(सू २।।२ इत्यादिचोदनत् । नहथस्त्यत्र सम्भवः, कमं कारकं करोतीति कमकार 
इति द्वितीयाया असम्भवात् । व्युत्ादि तञ्च तद् व्युत्पत्तिवाडे आद्वेवेति ! 

एवं वेदेऽपि ' खादिरे यूपे पञ्च" बध्नाति", पालाश्चे पञ्च बध्नाति इत्यादौ विशिष्ट 
वाक्याथ प्रधानीभूतया बन्धनक्रिययाऽविनामावेनाधिकरणसरामान्याक्षेप सिद्धं॒विशिष्टलातीय- 

साघनप्रतिपत्यथं खादिरे, पालो इति साधनविदोषवाचकशब्दोपादनेऽपि विप्रकरष्टत्वादिना विशिष्ठ- 
लातीयस्य साधनस्य खदिरादैरसम्भवे सति जातिवाचकशब्दस्य क्रियाप्ताधनशयकेत्यावेदनपरतया 
प्रयोगान्मा भूत् प्रचानभूतायाः शक्तेरपि त्यागे बन्धनक्रियाया असम्पत्तिरिति खदिरान्यकदरादि- 

द्रव्यगताऽपि शक्तिः शिष्टसमाचारात् परिग्रहधते । 

न चेवं विल्वाभ्रादिगताऽपि बन्धनश्चक्तिः परिण्ह्येत इत्यतिप्रसङ्ग इति वाच्यम् 
चोदितप्रतिनिधिधिषये एवैतस्य न्यायस्येष्टत्वात् | कदरादीनाश्च खदिरादिप्रतिनिधित्वेन 
चोदितत्वात्, अचोदितत्वाच्चेतरेषाम् । तथा च गोदोहनाःि चोदनासु गवां विग्रकृ्- 
त्वादिना दो््नेऽसामर्थ्यन मदिष्याद्याक्षेपप्रसङ्गः, अचोदितत्वात् । शक्तंरुपलक्षणत्वाच्च 
प्रकृतिवाच्या जातिः शक्तिनियमं नियतद्रन्यशक्तिपरिग्रहस्पं न विधत्ते, शक्तिषिरोषणस्येव 
सक्तिनियामकत्वात् । त्था --"काकेभ्यो दधि रश्यताम्' हत्मादौ दध्युपघातकनिवारणपरे 
वाक्ये लक्ष्याथं उपल्णीभूतः काकादिलक्ष्मायंस्य सवसददयस्य नियामको न भवतीति सदशो- 
पाद् नेऽपि काकरूपस्य श्रौताथेस्य त्यागो न भवति । प्वञ्च यत्र चोदितस्य श्रौतस्यार्थ॑स्य 
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कारणामावात् तञ्जञातीयमेवो पादीयेत। तदशक्तस्वे तूपढक्षणस्योपटक्षणे चरिताथेत्वाद् 
अन्यस्यापि तत्का्ययोगे तदुपकश्चिता शक्तिः शाख्चो दितेत्यथान्तरगताप्यपयु दस्तत्वा- 

दुपादीयत इति नियमो नास्ति। सदृशञाथान्तरगता च शक्तिगरह्यत इति 
नातिप्रसङ्गः ॥ ३ ॥ 

अथ येषां जातिवादिनां मते तात्पयंण जातिरमिधेया न राक्ट्युपलक्षणम् , तेषां 
कथं प्रतिनिधिरपपद्यत इत्यादाङ्याह-- 

अस्वातन्न्यफली बन्धिः प्रमाणादीव शिष्यते । 
अतो जात्यसिधामेऽपि रदाक्िटीनं न गद्यते ॥ ४ ॥ 

मत॒ इति । जस्वातन्त्यफटस्य बन्धेविधानाच्चोदन।ञ्जातेः प्रतिपाद्यत्वेऽ- 
प्युपटक्षणत्वाभावेऽप्यस्वातनच्छयप्रयोजनबन्धिविधिसामथ्यीच्छक्तिहीनस्य खदिरद्- 

सन्निकवेण सम्भवस्तचामि प्रवत॑माना श्रतिः श्रौतार्थोपादाने सफ भवति । तस्मात् 

लादिरे बध्नाति, पाला बध्नाति इत्यादौ खदिरादे्ेन्धनसमथस्याकाभे तत्सदश्कदरादि- 
शक्तसाधनपसिग्रहयो युज्यत एष } तथाहि--जातेरयोग्यतया काययो गित्वामवेन ऋन्दतात्पयं- 

विषयीमूतायाः शक्तेरनाधाराया असम्भवाद् नान्तरोयकत्वेन लतेरुपादानमिति तया शक्ति- 

नियमस्याविघानम् । 

किञ्चायोग्यतया कार्ययोगित्वाभवेन जातिः शक्त्युपलक्षणभिति प्रागुक्तरीत्या 

तस्याः शक्तिनियामकत्वामावेन तदाश्रयस्य विग्रकर्षादिनाऽशक्तत्वे तज्नात्याश्रधमन्तरेण 

सन्नि्ितसुखमद्रव्यान्तरगताऽपि शक्तिः परिश्हयते । यदि ठ भूताथनातीयमेव शक्तं स्यात्, तद् 

श्रतिंसनिदहिततजातीया्थैपरित्यगे कारणाभावात् तज्ञातीयमेवोपादीयेव । तजातीयस्य श्रुताथस्य 

विप्रकर्षादिनाऽशक्तत्वे तु शक्त्युपलक्षणस्य जातिरूपस्याथस्य शक्ल्युपटक्षणक्रिया्यां चरिताथत्वात् 

प्रागुक्तरीत्या शक्तिनियामकल्वाभावेन अन्यस्यापि द्रभ्यस्य कदरदिबन्धनादिकाययोगे भरुतनत्यु- 

पलक्षिता शक्तिः शस्त्रेण बोधितेति कृत्वा कदरादिगताऽपि शक्तिः शास्ेणापयुदस्तत्वादुपादी- 

यत॒ इति कृत्वा शक्तिनियमामावे खदिरादिश्रौतद्रव्यसहशकदरादिद्रव्यगताऽपि शक्तिख्ह्यत 

इति नाग्रविल्वादौ बन्धनक्रियाप्राधिरूपोऽतिप्रसङ्गं ति ॥ ३ ॥ 
ननु येषां जातिषादिनां मते शब्दानां तात्पयंण जातिरभिषेया, न ठ सा शक्त्युप- 

क्षणम्, तेषां मते जातेर्विरोषणतया स्वाभयनियामकत्वेन कथं प्रतिनिधिरुपपद्यत इत्या 

शङ्घाह--अस्वातन्न्यफल इति । 
मस्याथः-- प्रमाणादीव । यथा दष्टमवदान्रदरूपं फलं यश्य तथा मृतं प्रमाणादि, अचर 

प्रमाणं हिंसायाः प्रारम्भः। मीनो हिंसार्थस्य ल्युटयेज॒विषये सपम्, आत्वे कृते मानम्, तस्यारम्मः 

प्रशन्देन चोत्यते । आदिग्रहणाद् आल्म्भनादेरबदानग्रहणपयेन्तस्य प्रमाणोत्तरस्य प्राकरणिक- 

स्याङ्गकञापस्य परिरहः । रिभ्यते = शाल्रेण विधीयते, तथाऽस्वातनत्यरूपं दृष्ट फट यस्य तथा- 

भूतो नन्धिरपिवन्धनमपि, तदङ्गमूतः शिष्यते ! एवच्च यथा हष्टफल्कप्रमाणायनुरोघात्, तदज् 
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स्स्यागे शक्तं कद्रादि प्रतिनिधीयते । वाक्याथंसतां हि बन्धिक्रिया प्रधानमिति 
तत्संपादनशक्तस्य पदाथेस्य परिग्रहो न्याय्यः । ननु च दृष्टफले बन्धौ कोऽलुरोध 
इस्याशङ्क योक्तम् प्रसणादीव शिष्यते इति । यथा ष्फुर प्रघाणाटि चोदितम् र 

तथा तदृङ्कभुतौऽपि बन्धिरिति सवथासाबतुरोध्यः। तथा हि--असति परशोयूपे 
बन्धने प्रमाणाद्यनुपपत्ताबवदानप्हाभावात् स्वगंफए्स्य यजेरवासंपत्तिः स्यादिति 
तदनुरोधात् तदङ्गसम्पस्यथं तत्समुचितसाघनाक्षेपः। तत्र प्रमाणं हिसाप्रारम्भः। मीजो 
हिसाथस्य स्युख्य ज्विषभ्रे कूपम् , आत्वे च कृते मानम् , तस्यारम्मः प्ररब्देन 
योत्यते। अगदिग्रहणादाकम्भनादैरवद्ानघ्रहणपयन्तस्य तदुत्तरस्य प्राकरणिकस्याङ्ग- 
कलापस्यान्रुरोधः । अयमत्र पक्षद्रयेऽप्याश्चयः। यदि नाम जातेः प्रकरव्यथमतायाः 
राक्त्यवच्छदकः्वनोपात्ताया असंभवः, तञ्जात्यवच्छिन्नस्याराक्तत्वात्, तथापि प्रस्य- 

भोगकर जतः र ण इनक 1 1 4.5 क, 

संपत्यथं तत्समुचितस्य प्ताधनस्याक्षेपः, तथा इष्टफलाथचीं दितेन बन्धनेनाऽपि स्वस्मिन् शक्तस्येव 

साधनस्य कदरदेः प्रतिनिधिसेन परिग्रहः । अतौ जात्यभिधानेऽपि = लदिरतस्वादिजत्यमि- 
धानेऽपि, शक्तिहीनं विप्रकर्षादिना बन्धनानुकरूलश्क्तिहीनं खदिरादि न गह्यते ~ बन्धनसाघन- 
तेन न गद्यत इति । अघ्रोत्तरधं "अतः द्युपादानात् पूर्वा यतः” इति द्टोकादावभ्याहत्तम्यम् । 

अर्यं मावः -म्नस्वातन्त्यपफर्कस्य बन्धेः प्रमाणादेरिव शिष्यमाणत्वाद् पिघानात् = चोद्- 
नात्, जा्यमिघानेऽपि = श्रौतैः खदरादिपदेः खदिरस्वादिजनातेः प्रतिपाद्यत्वेऽपि, तव्याः शक्त्युप- 
लक्षणत्वामावपक्षेऽपि पशोः स्वप्रमो चनेऽस्वातन्त्यरूपफख्वतो बन्धेविधिसामर्थ्याद् असन्निघा- 
नादिना तादस्यबन्धनानुक्रूरशषक्तिदीनस्य खदिरदेस्त्यागे दि ग दिपदस्य बन्धनानुकूलश्चक्तिमति 
लक्षणया तत्र शक्तं कदरादि प्रतिनिधीयते । काकेभ्यो दधि रक्ष्यतामित्यत्रैवाजहल्टक्षणास्वीकारेण 
च सन्निधानादिना शक्तः खदिरोऽपि ह्यत एव । यतः प्रायेण वैयाकरणः क्रियामुस्यविरोषको 
वाक्याथबोधः स्वीक्रियत इति वाक्याथमूता बन्धिक्रिया प्रधानमिति प्रघानानुरोषेन तत् 
संपादनशषक्तस्येव पदार्थस्य परिग्रहो न्याय्यः | 

नन्वास्वातन्न्यरूपं दष्टं फं प्रतिबन्धेः साधनत्वमन्वयव्यतिरेकम्यामेव सिद्धमित्य- 
न्यतः प्रासतसवाद् बन्धेनं विधानम्, भिन्त्वनुयादः । एश्चाविषेयत्वेन श्रुतितास्पयंविषयत्वाभावाद् 
बन्धैः कोऽनुरोष इव्याद्यङ्क्योक्तम्-धमाणादीव रिष्यत इति । 

अयमयंः--यथा दृष्टफलं प्रमाणादि चोदितम्, तथा तदङ्गभूतो बन्धिरपीति 
यथा प्रमाणादिदष्टफलक मप्यनुयेद्धव्यं भवति, तथा तादशो बन्धिरपि सर्वथाऽनुरोदधव्य 
एव । तथादि-पशोयूपे बन्धनेऽसति तस्य प्रमाणाचनुपपत्तौ यागेऽबदानग्रहाभावात् = 
अवन्तस्य मांसरूपस्य हविषो ग्रहणाभावात् स्वगफरुकस्य यागस्यासिद्धिरेव स्यादिति 

प्रमाणाय्यनुरोधात् तदङ्घस्य बन्धेरपि सिद्धधयथ तच्छक्तस्येव साधनस्याक्षेपः = रक्षणया अवबोध 
इति! सर्वेषां शब्दानां जातिस्तात्प्यणाभिषेयेति, जातिः शक्द्युपलक्षणमिति च लजाति- 
वादिनां पक्चद्ययेऽपि । अयमत्राशयः -यदि नाम खदिरःरादिजातेः प्रकृत्यथंमूताया 



जातिसमहेशः २३ 

याथस्य राक्तरवच्छदयाया अपि त्यागो न युक्तः, अपि सन्यगतापि सा गृह्यते । मा 
मत् तद्वाचिनः पद्स्यानथेक्यम् , वाक्याथस्य च क्रियाया असंपत्तिरिति गामाटभेते 
स्यादौ च सवेत्र योग्यव्यक्तिविषयेव च्िय।वतिष्टत इति प्रतिनिधावपि किमिति 
सश्रमः।॥ ६ 

इदानीमेव लिङ्खेनापि प्रतिनिधिमुपपादयति- 
सं श्छंषमाल्' वध्रातियंदि स्यात्त विवक्षितः 
चाक्त्याश्चये ततो खिङ् प्रमाणादयजुङरासनस् ॥ ९ ॥ 

बध्नात्यथं उपचाराद् बध्नातिरिव्युक्तः। संशयो यूपे पडर्योजनम् तदेवास्वा- 
तन्त्यलक्षणफलानपेश्चं तन्मात्रम् । तद्यदि बध्नाव्यर्थोऽभिमतः, तदा तस्य खदिर- 
न [1 1 

विरोषणत्वोपलक्षणत्वयोरन्यतररूपेण प्रत्ययाथंकारकशक्त्यवन्ेदकत्वेनोपांत्तायाः क्वचिदसम्भवः, 
तज्जात्यवच्छिन्नस्य विप्रकर्षादिनाऽशक्तत्वात् ¦ तथा च प्रकृत्वथत्वेनाप्रधानीभूतायास्तस्यास्तत्र 

त्यागेऽपि प्रव्ययाथत्वेन प्रधानीमतावास्तदवच्छेद्यायाः शक्तश्पि स्यागो न युक्तः, अपितु 

परकव्यर्थान्यगताऽपि सा गद्यते मा मूत्तद्वाचिन प्रव्ययपदस्यानथक्यम् , मा मृच्च वाक्या 
थस्य क्रियाया असंपत्तिः = असिद्धिः, इति रीत्या "गाभार्मेतः दस्यादौ सवत्व शक्तव्यक्तिविषयेव 
क्रिया व्यवतिष्टत ईति तत्र तत्र प्रकृत्यथप्रतिनिधावपि गह्यमाणे किमिति सम्भ्रम. = संक्षोभः 
समाभीयत ईति ॥ ४॥ 

एवं खदिरे बध्नावीत्यादौ सति सभवे प्रकृतिप्रत्ययार्थयोखमयोः परियरहः, असम्भवे व 
कारकशक्तेरेव प्रस्यथार्थस्येति रीत्या प्रतिनिधिमुपपा्य इदानीमेव लिङ्गेनापि = अनुमाने- 
नाऽपि प्रतिनिधिधुपपादयिदुमाह -सद्रेषम त्रमिति । 

अस्यार्थः -यदि तु सद्टेषमत्रम् = संदलेषो यूपे परो्योजनम् , तदेव अस्वातन्त्य- 
रूपफलानपेक्चम् , वध्नातिः, बध्नातोत्यर्थः = भत्र बध्नात्यथो लक्षणया बध्नातिपदेनोक्तः । - 
विवक्षितः = तास्पयंबिषथीभूतोऽभिमतः स्यात्, तदा तस्य॒ खदिरल्तयाऽपि = छताकारेण, 
लुनाऽपि खदिरेण संपाचत्वसंमवान्नासिति  कदररूपप्रतिनिष्युपादाने सामध्यंमिति । 
ततः = यूपे पशोः संश्टेषरूपाद् बन्धनादुत्तरकालिकं यत् "पञ्चुमारमेत', दयेऽवद्यति 
"अथ वश्चसिः इत्यादिवचनैः प्रमाणादीनामनशासनम्, तदेवात्र शक्त्याश्नये कदरादिरूपनन्धन- 
समथद्रव्योपादाने लिङ्गमनुमानम्। अथवा पूवं बन्धिरेव = अस्वातक्त्यसूपफलसपिक्षो 
बध्नात्यर्थं एव समथद्रव्योपादने ख्ज्ञमासीत् ) इदानीं संद्टेषमाघ्रमस्वातन्न्यरूपफर- 
निरपेक्षं यदि बभ्नाव्यर्थ॑स्ततः प्रमाणाद्यनुशासनं लिङ्गमित्यर्थः! तथा चाद्यपक्षेऽयम- 
जानुमानप्रयोगः--* खदिरे पशुः बध्नातिः इति वाक्षयस्थं खरिरपदम्, बन्धनसमर्भ- 
दरभ्यपरमू , अस्वातस्न्यफाछ कबन्घनक्रिया धिकरणत्वात्, यन्नैवं तन्नैव, यथा यूपं पद्येति वाक्यस्थं 
खदिरपदमिति । द्वितीयपक्षे सेवमनुमानप्रयोगः--पक्षसाध्ये पूर्वे एव । अनुशिष्यमाणप्रमाणा- 
दिक्रियाक्बन्विपश्वाधिकरणस्वात्--इति हेतुः । खदिरपदेन सम्थद्रव्यस्योपादाने तृतीयोऽपि 

प्रकारोऽत्र संभवति । तथाहि---अत्र बध्नातिषदेन पश्चविशसनाङ्गस्य बन्ध्यर्थस्योपादानं युक्तम् , 
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छतयापि संपादयत्वसंभवे कदरोपादाने सामाथ्यं नास्तीति ततः संशटषादुत्तरकाङं 
प्रमाणादीनां पञ्चमाखभेतः, "हदयेऽवयति, जथ वक्षसि" इत्यादिवचनेन यदनुरासनम् 
तदत्र समथद्रव्योपादाने लिदङ्धम् भनुमानम्। अथवा पूवं बन्धिरेव लिङ्गमासीत् , 
इदानीं यदि संश्षमात्रं बध्नातिस्ततः प्रमाणाद्यनुशासनं लिङ्गमिष्यथंः । पञ्चुविशस- 
नाङ्गस्य हि बन्भ्यथस्यात्रोपादानं युक्तम् । जसमथेश्च विशसने बध्नाव्यर्थो न तदङ्ग- 
मिस्येकप्रकरणोपात्तप्रमाणाद्यथंपयीलोचनारभ्यः प्रतिनिधिः । पूव पदाथंसाम्यी 
नन्तरं वाक्याथंसामथ्यौत् प्रतिनिधिरक्तः, संप्रति प्रकरणसामभ्यीदिति पक्षत्रये 
विशेषः । राक्तराश्रयः कदरद्रव्यं तव्रोपादीयमाने लिङ्गमिति संबन्धः । यद्रा शक्तिः 
कायस्य निवेतेको द्रव्यस्यात्मातिशयः, तदाश्रये तदभ्युपगम इत्यथः 

तद् वं यदुक्तं वाक्यकाण्डे -- 
यश्च जातिसयुदेशे प्रतिनिधि प्रव्यपरो दशेनभेदः- । इति 
सोऽयभिह व्याख्यातः | 

0 | 

विशसनेऽसमर्थश्च बभ्नत्यथो न विशसनाङ्गमिव्येकप्रकरणोपात्तप्रमाणादर्थपर्याखेचनारम्थः 
प्रतिनिधिः 1! एवञ्च अयमन तृत्तीयोऽनुमानप्रयोगः } पश्चस्राध्ये त एव । एक्प्रकरणोपात्त- 
प्रमाणाय्र्थोपयुक्तबन्धनाधिकरणत्वादिति दुः । व्यतिरेकी दृष्टान्तोऽपि प्रथमपक्षोक्त एष । 
भयन्तु पक्षत्रयेऽपि रषः । पूवं बस्धिपदा्थंसामर््यात्, अनन्तरन्तु प्रमाणादिरूपवाक्यार्थ- 
सामर्थ्यात् । त्रतीये ठु प्रकरणसामर्थ्यात् प्रतिनिधिसक्त इति। कारिकाया- 

शक्त्याभय इत्यस्य सङ्खमिसपनेनास्वयः। बन्धनानुकरूख्शक्तेरा्रयः कदरद्रव्यम्, 
त्नोपादीयमाने शिङ्गमिति तदर्थः । यद्रा शक्तिः कार्यस्य निवतको द्रव्यस्य आत्मातिन्षयः । 
तदाश्रये तदभ्युपगम इत्यथः । 

तदेवं यदुक्तं वाक्यकाण्डे "यद्व जातिसमुदेदो प्रतिनिधि प्रत्यपरो दशंनभेदः इति, 
सोऽयभिह व्याख्यातः । वाक्यकाण्डे पुनरन्यः प्रतिनिधिविषये दशनसेद्ः प्रतिपादितः । 
अपम्भवनियमस्यागो निग्रममात्रबाधर्चेति। तायो यथा--्रौहिभिर्यजेतेति देवतोदरोन 
द्रव्यस्यागस्य यज्यथंत्वाद् यागक्रियेकदेशमावापन्नं द्रव्यसामान्य यजेतेति ्ब्द्सामभ्यदिव 
न्धम् । प्रागुक्त पव हि यव्यर्थं इति शतिप्रा्सन्निधानमेव द्रव्यसामान्यम् | अत्र भ्रुतिपदन 

स्वाथंबो धनेऽन्यानपेश्चः शण्दः परिग्रह्यते । द्रभ्यदेवतारहितस्य स्यागस्ामान्यस्य यन्यर्भस्वासम्भ 
वाद् यजञिनैव प्रतीते द्रव्यसामान्येऽनन्तरं यञ्यर्थसाम््याद् द्रव्याक्षेपस्य योगात्, । प्वश्चाख्यातस्य 
क्रियाप्रधानखेऽपि प्रागुक्तयव्या तदेकदेशमूतं साधनश्क्तथाधारमपि द्रव्यसामान्यं यजेतेति 
भ्रतिप्राप्षसन्निधानं शाब्दमेव । तत्न च ब्रौहिभिरिति प्राक्षेन बीरदिष्वेन द्रभ्यस्वाविरुदध काथ- 

समवायेन विरेषेण = ग्याप्येन द्रव्यत्वस्षामान्यस्य परिपोषः = बरीहिरूपे द्रन्ये व्यवस्थापनम् 
मवति, निर्विशेषस्य शामान्यस्याभावात् । एवञ्च द्रव्यत्वसामान्यस्य यजेतेति श्त्या यागाङ्गचवं 

चोदितम्, न ठ विशेषस्य ब्रीहितस्येति व्रव्यस्वसामान्यस्य यागाङ्गत्वासम्भवे विशेषान्तरेण = नीहि. 

पदबो यतेन व्रीहित्वेन द्रव्यत्वसामन्यस्य परिपोषेऽपि = द्रभ्धविदोषे व्यवस्थापनेन यागाङ्गत्व- 
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तत्र पुनरन्यो दशेनभेदः प्रतिपादितः--असंभवनियमत्यागो नियममात्र- 
बाघश्चेति । तथा हि-त्रीहिभियजेतेति देवतोहेदोन द्रव्यत्यागस्य यञ्यथत्वाश्चजति- 
क्रियकदेश्षभावापन्नं द्रव्यमात्रं यजेतेत्येब सामथ्यौत् प्राप्तम् एतावानेव हि 
यञ्यथं इति श्रतिप्राप्रसन्निधानमेव द्रव्यमाघ्रम्। द्रव्यदेवतारदहितस्य व्यागमात्रस्य 
यज्यथेत्वायो गात् प्रतीते तस्मिन्नथंरामथ्यीद् नन्तरं द्रउयाक्षेपस्यायोगात् । इत्थं 
च क्रियप्रघ,नतेऽप्याख्यातस्य तदेकदेशभतं साधनाधारमपि द्रव्यसामाल्यं 
भ्रतिप्राप्रसन्निघानं शाब्दमेव । तत्र व्रीहिभिरिति ब्रीहित्वेनाविरुद्धेकाथसमवायन 
विरोषेण परिषोषः, निर्विशेषस्य सामान्यस्याभावात् । अभ्यावापाथी हि व्रीहिश्रुति 
राब्दसामथ्यम्राप्तं द्रव्यत्वमात्रमविरोधान्न बाधते । तद्धि श्रतिसामथ्यप्राप्तम् , बरीहित्वं 
पुनरथंसामथ्यीयातम् , निविंशेषस्य सामान्यस्याभावात् ) एवं च द्रव्यत्वमात्रस्य श्रव्या 
अङ्गभावश्चोदितो न बोहिसवस्य विरषस्येत्ति तदसम्भवेऽपि विरेपान्तरेण सामान्य 
मात्रस्य परिपोषे प्रतिनिधिविषये चोदितस्य बाधा न भवति 

ननु चाध्यावापे ब्रीहिभिद्रेव्यत्वस्यावाधितत्वाद् विकल्पः प्राप्नोति सर्व॑ 
बरीहिभियवैवे्यादि । अविशिष्टं हि द्रव्यत्वं श्रतिसामथ्येप्राप्तम् , तस्य चेद् ब्रीहिश्रत्या 

संपादनेऽपि यवरूपप्रतिनिधिरूपे यागस्य विषयेऽभ्युपगतेऽपि यागाङ्गतया चोदितस्य द्रव्यत्व 

सामान्यस्य काऽपि बाधा न मवति यबत्वस्मापि द्रध्यत्वैका्थसमवायित्वेन 
तेन सहाविरोघात्। 

ननु व्रीहिभिर्यजेत इत्यत्र प्रागुक्तरीत्या यजिश्रतिचोदिते द्रभ्यस्वसामान्येऽधिकस्य 
दे काथंसमवायिनो त्रीित्वर1! आवापे = विशेषणत्वेन प्रक्षेपे त्रीहित्वेन द्रव्यत्वस्याबाधाद् 

द्रव्यत्वसामास्यविद्येषस्य यवत्वस्य व्रीहिसन्निधानेऽपि विकल्पकः प्राप्नोति, ्रीहिभियवैर्वां इति । 
यजञिश्रतिसामथ्यप्रप्त हिं द्रव्यत्वम वशिष्ठं व्रीहिषु यवेषु च, तस्य चेद् विरेषान्तराद् = यवाद् 
अवच्छेदः = व्यावृत्तिः, त्रीहिभुत्या न त्रियते, तदा यवरूपमपि विशेषान्तरं द्रव्यत्वेन यागा- 
जगता गहीतं यजिभत्या प्राप्तसन्निधानमेवेति बीहिसम्भवेऽपि व्रीहियवयोर्विकल्पप्रसङ्गः } तथा 
च व्रीहिभतेरानथक्यं प्राप्नोतीति चेदत्रोच्यते - 

इह व्रीहित्वेन द्रग्यत्वे विरोषिते वस्वुसामर्थ्याद् = विशेषणीभूतवस्तुस्वभावाद् 
यवत्वादीनां व्याच्रत्या तेषामसम्भवः, नहि यत्र व्रीहित्वैकाथसमवायिद्रव्यस्वं तत्रेव यवते 

कार्थंस्मवायि संभवति, अतएव चाऽयं त्रीहित्वादिना यवत्वादीनां भ्याद्रत्तिरूपोऽ- 
सम्भवनियमः | अन्रासंमवरूपो नियम इति कर्मधारयः | अयञ्च नियमो दविप्रकारः। 
क्वचित् शब्दस्रामर्थ्यायातो भ॑वति, क्वचित्त पदाथंस्वरूपविमर्ायात इति | तत्रा्यः- 

यत्र पक्षे प्राप्तौ सत्यां श्रुतिरप्यस्ति । भस्योदाहराणानि सर्वाणि नियमधूजाणि । यथा 
व्यक्तौ पदाथ 'विपरतिषेषे परं कार्यम्ः इति । द्वितोयस्स्वसत्यपि शब्दव्यापारे पदार्थानां परस्परं 
रूपसाङ्क्याभावदेकपदार्थं चोदना तदन्यपदार्थनिडत्तिफल इति } अस्य च सर्वाणि विंधिसूत्रा- 
ण्युदा{हिरणानि । एवञ्चेह यजेतेति श्वदस्लाम््यायातं द्रव्यत्वमिति त्र व्रीहित्वस्याध्यावपो 

४1 
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विरोषास्तरादषच्छ्ेदो न क्रियते, तदा तदपि विशेषान्तरं तेन स्वीछ्रतं प्राप्रसन्निथ्येवेति 
विकल्पप्रसङ्गः, तथा च व्रीहिश्रतेरानथक्यम् । अ दोच्यते-इह व्रीहित्वेन द्रव्यत्वे 
विशेषिते वस्तुस।मभ्यीद्यवत्वादीनामसंभवः । न दहि यत्र व्रीहिलरैकाथंसमवायि 
द्रव्यत्वं तत्रेव यवसरैकाथेसमवायि संभवति । ततश्चासंभवनियमो नामायम्। 

द्विप्रकारो हि नियमः--कथिच्छब्दसामथ्यीयातो भवति, यत्र पने प्राप्तौ सत्यां 
श्र तिः। यथा व्यक्तौ पदार्थे “विप्रतिषेधे परम इति। कश्चित् पुनरसत्यपि शब्दव्यापारे 
पदाथौनामितरेतररूपसाङ्कय भावादेक चोदना तदन्यनिवृत्तिफरेति पदाथंस्वरूप- 
विमशौयातोऽनेभवनियम इस्युच्यते । तथा चेह शब्दसामथ्यायातं द्रठ्यस्वमिति, 
ब्रीहिभिरिति। तच्राध्यावापः शब्डञ्यापारः। अखण्डेऽपि हिं वाक्याथनयेऽपोद्धारदश्चा- 

गतो भेदसंसगादिविकल्पः । तच्र व्याडिमते सेदो वाक्याथेः, पदवाच्यानां द्रव्याणां 
यान्तरनिव्रत्तितात्पयगाभिधेयत्वान् । जातिवादिनो बाजप्यायनस्य तु मते संसर्गो 

चाक््याथः, सामान्यानां पदाथौनां सश्ेषसात्ररूपव्वाद् बाक्या्थस्य । इयति चरिताथं 
त्रीहिश्ब्दरै व्रीहित्वस्य यवत्वादिभिर्विसद्ध एकस्मिन्नथं समवाय इति तत्र तानि 
निवतन्ते। ततश्च प्रतिनिधौ वस्तुसामथ्यौयातस्य नियमस्य बाधेऽपि शाब्दस्य 
द्रव्य मात्रस्याबाधितत्वानन चोदिताथंस्यागः। 

त त, [ =+ वा 1 

व्रीहिभिरिति शब्दव्यापारः | प्रचप्यखण्डो वाक्याथ इति नये नेदं सवं संभवति, तथापि 
तन्नयेऽप्यपीद्धारदशागतो मेद संसर्गादिरूपवाक्याथविकल्प इति सवेसंभवः। तथाहि-- 
व्याडिमते भेदो वाक्याथ, द्रव्यान्तःनिच्रत्तितात्पर्येण पदवाच्यानां द्रव्याणामभिषेयत्वात् | जाति- 

पद्ाथवादिनो बाजप्यायनस्य तु मते संसगो वाक्यार्थः, सामान्यानां पदार्थानां संदलेषमाच्रत्वाद् 
वाक्याथस्य | एवञ्च यस्यथन संदटेषमाच्रमनुभूय चरिताथं वबीहिशब्दे यवादिनिवतनसामर््या- 
भावेऽपि व्रोहितस्य यवत्वादिभिः सहैकस्मिन्नथं समवायो विषुद्ध इति कृत्वा त्रीदिश्रतौ 
सत्यां यवादीनि निवतंन्ते। ततश्च भ्रट्रते यवरूपे प्रतिनिधौ परिण्यमाणे सति त्रीहिवस्त्- 
सामर्थ्यायातस्यासंभवनियमस्य बाधेऽपि-बाधेन स्य गेऽपि, शाढदस्य द्रव्यत्वसामान्यस्याबाधितत्वानन 
चोदिताथंस्य त्यागो भवति | 

ननु निर्विक्षप्रस्य सामान्धस्यासंमवाद् यजिना विशेषनिष्टमेव द्रव्यत्वमाक्चितमिति 
सर्वविशेषाणां यज्ञेतेति धतिसामथ्यप्रा्त्वाद् व्रीहिभिरिति पुनर्विंशेषश्रुतिः भौतेनाऽपि रूपेण 
नियमार्थ संजातेति अरतिनिधिपरिप्रदे कथन्न भ्रौतार्थत्याग इति चेत् , नैतन्न्याय्यम् । यत 
दराग्दोऽवस्तुचिन्तां -स्वाश्चक्यपदार्थस्मृति गानुसरति, कस्यचिदेव वस्तुभागस्य स्वश्चक्यभ्य 
शब्दव्यापारविषयत्वात् । तथा च यजति-शब्दस्येयत्येव = द्रव्यमाच्राक्षेपे सामथ्यम् , न तु द्रव्य- 

विशेषे व्रीहियवादौ । अन्यथाऽनयेव रीत्या निगुंणस्यापि द्रव्यस्यासंभवाद् गुणध्याप्याक्षेपकोऽसौ 
यजतिशम्दः किमत्ति न वण्यते | 

तस्माद् व्रव्यत्वसामान्यस्येव यजतिनाऽक्षेपः शा्द् इति तत्परो प्राय = द्रव्यत्वस्नामान्यध्य 
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ननु च निर्विशेषस्य सामान्यस्यासंभवाद् यजिना विशेषनिष्ठ रव द्रभ्यस्वमा- 
सिप्रसिति सवेविशेषाणां श्रतिसामथ्यप्राप्रत्वाद् व्रीहिभिरिति पुनः श्रतिनियमफटठेव 
श्रौतेनापि ख्पेण संजातेति कथं न श्रौताथत्यागः प्रतिनिधौ : चैतन्न्याय्यम् } त हि 
शब्दोऽवस्तुचिन्तामनुसरति, कस्यचिदेव वस्तुभागस्य ₹खव्दन्थाप्ारविषयस्वात् ¦ तथा 
च यजतिशव्स्येयव्येव सामथय द्रव्यमाव्रक्षेपे, न तु तद्विरोपं । अन्यथा निशंणस्य च 
द्रव्यस्यासंमवाद् गुणस्याप्याक्षेपकोऽसो किमिति न वण्येते ! तस्माद् द्रन्यत्वसात्रस्य- 
वाक्नेपः शाब्द इति तत्परिपोपाय विरशोपान्तराघापो न नियमफछ इति शाखेणापयु- 
दस्तानां विशेषान्तराणां प्रतिनिधित्वसिद्धिः। तदित्थं भवनियसस्यागो वर्णितः 
नियममात्रवाधश्चाप्युच्यते । 

इह सवेत्रेव क्रियाप्रधानं वाक्यार्थः । तया च स्वसिद्ध्यर्थं योग्यद्रव्य- 
माक्िप्यते साधनम् । तदेव च पदान्तरेण वििष्टं कथ्यते ¦ इस्थं स्थिते यत्र 
श्र॑तस्य साधनस्यासभवस्तच्र म्रधानभतक्रियासंपच्यथं साधनान्तरं प्रतिनिधीयते । 

क्रिया हिं न प्रतिनिधीयते प्राधान्यात् । क्रियान्तराश्र्रमे च कमीन्तरस्याचोदितस्या- 
नुष्ठानाच्छाख्रार्थोल्लङ्गनं स्यादिति गुणभतस्य साघनस्येव प्रतिनिधिराचरितः शिष्टैः | 
तत्र च प्रधानभतक्रियापद्ाथांक्िप्रस्य साञ्जचोदितस्य साधनसाच्रस्य न त्यागः, अपि 
तु ब्रीद्यादिपदोपात्तस्य द्रव्यविषयस्य नियमसाच्रस्य बाधः । स चन द्।पाय, शक्ति 
मात्रस्य साधनरूपस्य क्रियासामभ्यास्षिप्रस्य प्राघास्याच्छ्काश्चचोदितस्योपात्ताधारणरूप- 

८ क 1 11 

त्रीहिरूपे बिश्चेषेऽथं भ्यवस्थापनाय व्रीहिभिरिति श्रुत्या ब्रीहिरूपस्य विज्ञघान्तरस्य द्रव्यत्वे 
विश्ञेषणतया आवापः = प्रक्षेपः न नियमाय इति व्रीह्यादिशाल्लस्य नियभत्वामावेन तेनाप्रति- 

षिद्धानां यवादीनां प्रतिनिधित्वसिद्धिः। 

तदित्थं प्रतिनिधावसंमवनियमत्यागा वणितः | नियममात्रवाधोऽपि साम्प्रतशरुच्यते | 
तथाहि- वाक्ये सर्वत्रेव क्रियाप्रधानं वाक्यार्थः । क्रियया च साधनरूपं स्वयोग्यद्रव्यं स्वसिद्धवर्थ- 
मा्षिप्यते। तदेव च क्रियथाऽऽकिप्तं साधनसामान्यं साधनविरोषवाचिना व्रीहिभियजे- 
तेव्यादौ त्रीह्यादिपदेन विशिष्टं = विरोषरूपममिघीयते | एवं स्थिते यच्च श्रुतस्य साधनस्य 
ब्रीह्यादेरविप्रकर्षादिनाऽसंभवस्तत्र प्रधानौमूतग्रागक्रियासंपच्यथं साधनान्तरं यवादि प्रतिनिधिः 
क्रियते । क्रियायास्तु क्रियान्तरं न प्रतिनिधिः क्रियते, तस्याः प्राधान्यात् । गुणे च्वन्याय्यकल्पनेति 

न्यायात् । किञ्च प्रतिनिधिरूपस्य क्रियान्तरस्याश्रयणे तस्याचोदितस्यानु५ने शालरार्थोल्लंघनं- 
स्यादिति गुणभूतस्य साघनस्येव प्रतिनिधिः शिष्टैः कृतो न त॒ प्रधानीमूतायाः क्रियायाः । 
तन्न च प्रधानीमूतक्रियापदाथांक्षिप्तत्वेन शाल्लचोदितस्य साधनसामान्यस्य न त्यागो मवति, 
अपि वु प्रायुक्तरत्या ब्रीह्यादिपदबोधितस्य द्रव्यविषयरकेस्य नियममन्रस्य बाधो भक्ति । स 
च न दोषाय । तथाहि-साधनरूपस्य शक्तिसामान्यस्य प्रधानीमूतक्रियासामर््याश्षिप्तत्वेन 
प्राधाम्व।च्छाल्ञचोदितस्य तस्य ब्रीह्यादिपदोपात्ताधाररूपव्रीह्यादिद्रनव्यामावे ब्रीह्यादिमिनतदा- 
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द्रव्याभावे तद्परतदाधारमतद्रव्योपादानेऽपि तस्यापरित्यागाश्चो दितार्थोल्ल्घना- 
भावात् ॥ ५॥ 

तदेवमेतदनन्तरकाण्डे दशेनद्वयमुपपादितमिति यथासंभवं प्रतिनिधिश्च 
चिन्तितः इदानीं जातो शब्देनाभिधीयमानायां तत्र जाव्यन्तराभावानिर्मिमित्ता 
राब्दस्य प्रघरत्तिरायातेव्याशङ्कयोपपादयितुमाह-- 

स्वा जातिः प्रथमं शब्दैः स्वै रेवाभिधीयते । 
ततोऽथेजातिरूपेष्॒ तदध्यारोपकल्पना ॥ ६ ॥ 

स्वा = असाधारणी आत्मीया गोश्चब्दत्वादिका, न त सकटराब्दसाधारणी 
राब्द्त्वादिः । एवं चासाधारणस्वेन विशेषणान् तया संबन्धाव्यभिचारः राब्दस्यार्थ- 
जात्या संबन्धन्यभिच।रेऽपीति “स्वा जातिः" एव सुस्यमभिघेयभियुक्तं भवति । तथा 
न्व चाक््पकार-- 

शनिदोष नन्दा ~ क न) 

धारद्रञ्यस्य यव्रादेः प्रतिनिधित्वेन परिग्रहेऽपि चोदितस्य साधनशक्ति सामान्यस्यापरित्यागाच्यो- 
दितस्य शाख्राथंस्योल्टंघनामावादिति ॥५॥ 

तदेवमेतत्काण्डसमनन्तरपवकाण्डे जातिपक्षे प्रतिनिधिविषयेऽसंमवनियमत्यागो नियम- 
मा्नचाघद्चेति दश नद्वयमुपपादितमिस्यत्रापि तत्पक्षे यथास्तभवं दशनमेदः, प्रतिनिधिड्च 

चिन्तितः । इदानीं जातौ शब्देनाभिधीयमनायामनवस्थात्माश्रय-परस्पराध्रयदो षेजति जात्य 
नभ्युपगमात्, निनिमित्ता शब्दस्य प्रवृत्तिरायातेति जातिपक्षेऽपि शब्दप्रवृत्तेः सनिमित्त- 
कत्वमूपपपादयितुमाद -- स्वा जातिरिति | 

अस्यार्थः ~ सवेरेव शब्दैः व्याकरणे स्वरूपपरः, लोके चार्थपरैः, प्रथमम् = अर्थजात्यमि 
धानात् पाक्, स्वा जातिः यत्मीया, असाधारणी, गोशब्दत्वादिका, जातिरमिधीयते। ततः = स्व- 
जातिप्रस्यायनाद् न्तरमथजातिरूपेषु = अर्थजातीनां गोत्वादीनां सखरूपेषु, तदध्यारोपकल्पना = 
तस्या. शब्दजातेरध्यारोपस्य समारोपस्य कल्पना न परमार्थः। अर्थस्य शब्द विवतत्वेन खब्दाद् वस्तुतो 
मेदाभावात् । शः एनुविद्धस्येवार्थावबोधस्यानुभवादग्युपगमास्चैवसूक्तिरुपप्रत इति | एवञ्च 
तत्तदर्थ॑न'त्यवबोधाय शब्दप्रयोगे रग्दगता भातिरेवार्थजातावध्यारोपिता शम्दानां प्रदत्त 

निमित्तमिद्युक्तं भवतीति । 

अयं भावः-स्वा भातिरित्यत्र सखपदेनात्मीया असाधारणी जातिगोँशच्दत्वाद्दिका ग्यते, नत 
सकलशन्द साधारणी श्वन्दस्वादिजातिः एवञ्च स्वजातेरसाधारणस्वेन विरोषणाच्छब्दस्यार्थजत्या 

सहानेकत्वेन संबन्धव्यभिचरिऽपि स्वजात्या सह सम्बन्धाव्यभिचार इति स्वा जातिरेऽ शब्दस्य मुखंय- 
ममिघेयमिन्युक्तं भवति तथा च वाति  कारः--"न वा शन्दपवंको क्यं संप्रत्ययः इति दशंनमेदेन 
शब्द संप्रत्ययपूवेकस्तत्तच्छन्दस्वव्याप्यजातिसंप्रत्ययपृवंको वाऽयं तद्गतनातौ वा संप्रत्यय इति 
तदथः । अत एव = एतदूवातिकाशयमाश्चित्येव शग्दस्याथंजास्यभिधाने जायमाने = शब्दकत्रंकेऽ- 
यजात्यमिधाने जायमाने शब्दाव्यभिचारिण्याः स्वरूपजातेः = गोब्दत्वादिजातेरभिधानान्नान्त- 
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न वा रशाब्दपूवेको ह्यथ क्षं्रत्ययः" इति । (वा. १।१।६५) 
अत॒ एवाव्यभिचारिण्याः स्वरूपजातेरथ जात्यभिधाने शाब्दस्य नान्तरीयकम- 
सिधानभिति प्रथमम् इत्याह । यदभेदेन यसप्रतिपत्तिः तद्बद्यं तत्र प्रतिपत्तव्यभिस्य- 

तावताच्र प्राथम्यम्, न त॒ क्रमेणाभिधानात्। यदा सम्बन्धब्युत्पत्तिकारपेश्षं 
प्राथम्यम् 1 तथा हि-संबन्धव्युतपत्तिकारेऽथजात्या नास्ति सम्बस्धः । तथात्वे वाचक. 
त्वेन तत्र विनियोगोऽनथेकः स्यात्, अथस्य प्रतिपन्नत्वादिति सोऽथेसतावत् तेन शब्देन 
न प्रतिपन्नः। यदि च स्वजात्यभिधानं तदानीं न स्यात्, तदानथकत्वाद् विमक्तियोगो 
न स्यादिति | 

प्राक् संज्ञिनासिसंबन्धात् सज्ञा रूपपदार्थिकाः । (वा. का. १।६६) इत्युक्तम् । 
रूपं हि स्वरूपं स्वा जातिवति दशेनसेदेन कथ्यते। सर्वेः इति । स्वरूपपरः 
रथपरेश्च, तस्या एव स्वरूपतया व्यवहारात् । तथाऽव्युखन्नैरपि शब्देरविनाभावा- 

रीयकमिति मत्वा क्रारिकिागं प्रथमम्? दत्याह | यदभमेदेन यत्प्रतिपत्तिस्तद वश्यं तत्र प्रतिपत्तव्य- 
मित्येतदृरूपं नान्तरीयकत्वमेव स्वरूपजातेरसिधानप्राथम्ये प्रयोजकम् न ठं क्रमेणामिधानम् | 
तथा हि--सवत्रेव स्वरूपजात्यमेदेनै वार्थजातिप्रतिपत्तिरिति स्वरूपजातिः शब्दादभद्यं प्रति- 
पत्त्येति स्वरूपजात्यर्थजात्योरमेदेन प्रतीयमानयोयगपद भिधानमेव, न तु क्रमेणाभिधानमिति 

परतिपचिक्रमो नान्न स्वरूपजातेरभिघानप्राथम्ये प्रयोजकमिति । 
यद्वा संबन्धथ्युतत्तिकाख पश्च = शब्दस्याथजातिश््च यः परस्परं संबन्धग्रहस्तत्का ल- 

पेशम्, ववरूपजात्यभिधानस्य प्राथम्यम् | तथा हि ~ संबन्धस्य कृतकस्वपक्षे संजञाविधिषु 
संबन्धग्रहकाञे शब्दस्याथंजात्या सह॒ नास्ति संबन्धः | तथात्वे = तदानीं तयोः संबन्धसच्वे, 
वाचकत्वेनार्थजातौ संज्ञाशब्दानां विनियोगः संज्ञसूत्रैः क्रियमाणोऽनधकः स्यात् , अर्थस्य 
प्रतिपन्नत्वादिति हेतोस्तावत्काटं सोऽथेस्तेन शब्देन न प्रतिपन्न इति ज्ञायते। यदि चाथ 
जात्यमिधानमिव स्वजात्यमिधानमपि तदानीं = संज्ञासूत्रस्य वाक्याथबोधकले न स्यात्, तदा 
तच .-जञाशब्दानामनथकस्वाद् विभरितयोगो न स्यादिति । एतदेवोक्तं प्यमकण्डे-- 

प्राक् संक्ञिनाऽभिसंबन्धात् संज्ञा रूपपदाथिकाः इति । ( वा, का. १६६ ) 
रूपपदार्थिका-इस्यत्र रूपपदे + शब्दस्य स्वरूप शग्दगता गोशब्दत्वादिरूपा स्वा जातिवेति 

व्यक्तिः शब्दार्थो जातिर्वेति दर्थनमेदेन कथ्यते । सवैः = व्याकरणे सखरूपपरेः, लोके चाथपरेः शब्दैः 
स्वा जातिरमिधीयत इति, “स्व रूपं शन्दस्याशब्दसंज्ञाः इत्यत्र तस्या एष स्वरूपतया व्यवशरात् । 

ननु ब्युत्पत्तिप्ते सवषां शब्दानां प्रकृतिप्रस्ययादिभिन्यु त्पादनात् सखण्डत्वेन नास्ति 
तेपु गोशब्दत्वादिरूपाऽखण्डा जातिरिति कथं तस्याः शब्दैः प्राथम्येनाभिधानमिति चेन्न; यथा- 
ऽव्युत्पत्तिपक्षे तथा व्युखधिपक्षेऽपि ब्युत्पन्नैरपि शब्दैः स्वस्मिन् स्वरूपजातेरविनामावात् शम्द- 
स्वरूपेण = शनब्दस्यासाधारणरूपेण अवस्थिता जातिर्गोशब्दत्वादिरूपा प्रतिपाद्यते, प्रकृतिप्रत्य- 

यादिकल्पनयाऽखण्डशग्द् प्रतिपच्युपायस्वेनापस्मार्थस्वात् । 
नन्थंजातेः शन्दस्वरूपामेदेनावबोषे क्रमो नास्ति, किन्तु तदबनोषयोर्योगपद्यमेवेति 
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च्छब्दस्वरूपेणावस्थिता जातिः प्रतिपाद्यते । अर्थस्य इटित्येव शब्दस्वरूपासेदेनाव- 
बोधेऽपि यथाप्रतिपादितक्रमाश्रयण ततः स्वजातिप्रत्यायनादनन्तरमथेजातीनां 
गोत्वादीनामात्मसु तस्याः चब्दजातेः समारोपस्य कलग न परमाथः, कब्दविवते- 
त्वेना्थस्य शब्दान् तस्वतो भेदाभावात् । 

यद्र सम्बन्धव्युत्पत्तिकाङे गौरयमथं दृत्यथंजाव्या शब्दजातेरस्यन्तसेदात् 
सामानाधिकरण्यान्यथानुपपरत्या अभेदाध्यारोपः कल्प्यते । यथा गौवहीक इति । 
अन्यथा सङ्कुतस्यव कतुमश्चक्यत्वात् । यथा चायसमनादिरपौ रुषेयो वाच्यवाचकभावः, 
तथाध्यारोपोऽपि । अन्यथा वाच्यवाचकभाव एव न घटेव, यथा बौद्धस्य दरय- 
विकल्पाथकीकाये मेदानध्यवसायलक्षणः, न तु यथा गौर्वाहीक इत्यत्र पुरुषेच्छया 
अध्यारोपः । व्यवहारे शब्दाथंयोः सदेवामेदावसायात्। कथमियं प्रतिवणेमनमि- 
व्यक्ताऽसाधारणी जातिर्समसमयमाविसिवेणेरमिव्यज्यत इति चेद् यथोरक्षेपणत्वा- 
दिजातिरिति ्रमः। तथा हि-प्रवयेकं कमश्चणानामुपव्यजञ्ञकव्वेऽपि यः प्रथम उस्पेपण- 

या यग्म) यद जपन स्वग न 

कथं शब्दस्वरूयामिधानस्य प्राथम्यमरुच्यत इति चेन्न । अथस्य = अथंजाते. ज्ञरिव्येव श्ञब्दस्वरूपा- 

मेदेनावबोवेऽपि उत्पङशषतपच्र व्यतिभेदेष्विव अस्ति दुलक्षः क्रम इति वथाप्रतिपादितक्रमाश्रयेण 
ततः स्वजातिप्रत्यायनादनन्तरमर्थजातीनां गोत्वादीनामास्मसु स्वह्पे द्रु तस्याः शब्दजातेः समारो- 
पस्य कल्पना, न परमार्थः, अर्थस्य श्ब्दविवत्तस्वेन शब्दात् तत्वतो = वस्तुतो भेदाभावात् । 

यद्रा संनन्धग्रहकारे "गौरयमर्थ इव्यर्थजात्या सह शब्दजातेरत्यन्तमेदमाभित्य 
सामानाधिकरण्ान्यथानुपपच्या अर्थजातो शम्दजातिरमेदाध्यारोप. कल्प्यते । यथा `गोर्वाहीकः” 
इत्यत्नार्थजना्योरेव परस्पस्ममेदाध्यासेप इति । अन्यथा = अमेदाध्यारोपाभावे सङ्केतस्थेव 
कतंमशक्यत्वात् ¦ यथा चायमनादिरपौस्षेयो वाच्यवाचकभावः. तथा शब्दार्थजात्योः परस्पर- 

मध्यायेपोऽपि } अन्यथा सङ्क तस्य क्ुमशक्यत्वेन वाच्यवाचकभाव एव नोपपद्येत । अयञ्च 

दन्दार्थजात्योवांच्यवाचकमावनियामकः, शब्दजातेरर्थज्ातावध्यारोपो यथा बौद्धस्य विक्चान- 

वादिनो मते हदयविकल्पार्थेकीकारः == हृद्या ये विकल्पा विविधैनींरूपीतादिरूपैः कल्प्यमानः, 

अर्थां विज्ञानस्थैव परिणामभूता विज्ञानाकारास्तैः सद विज्ञानस्येकी एारः = एकल्वकरणम् , 

यभेदबुद्धिः, मेदानध्यवसायनक्षणा = मेदान वभासरूपा, यत्र भेदो न भासते, केवला मेदबुद्धिरे 

बेति यावत् । यस्तु मेदावभाक्षे सत्यपि पुरषेच्छया अेदाध्यारोप आदायः : यथा गौर्वाहीक 
इत्यत्र । स तुन गोशग्दवाहीकस्वयोर्वाचप राचकभावस्य नि-मक इति गोशब्दस्य तत्र रक्षण 

वेति ।` इदञ्च सर्वं व्यवदहासनुसारणावन्वयन्यतिरेका समाधिव्याक्तम् । व्यवद्ारे शब्दाथयो 

सदैव = वाच्यवाचकमावावबोधकाले, कषषयलक्चकः मावावबोधकाे च. अभेदावसाग्रात् । 

- ननु कथमियमनुभवाभावात् प्रतिवणंमनभिव्यक्ताऽसाधारणी गोश्ब्दत्वादिरूपा जातिः 

क्षणिकत्वेन युगपद्धाविमिवेणैरमिव्यन्यत इति चेद्; यथोकेक्षेपणस्वादिजातिः प्रतिश्षणमनभिग्यक्ता 

क्णिकैरयुगपदूभामिभिररक्षेपणादिकमंभिरमिव्यन्यते, तथेति ब्रूमः । तथाहि-यद्यपि प्रत्येकपुतकष- 
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क्षणः, स परमाणुमाच्रदेशाक्रमणमात्रह्पत्वाद् भ्रमणक्षणात् सारूप्यवशादनवधाये- 
माणमेद एकैकोऽसमर्थो नलिय्तजव्यसिव्यञ्जने इति क्षणान्तरमपेक्षते। न च तस्य 

मणक्षणाद् विशेषो नास्ति, उपकछम एवोरिक्षिपामीव्येवेप्रयत्नजनितत्वात् } एवं गोक्चब्द- 
मुश्वारयामीव्ययं प्रयत्नो यद्यपि गानगगनशब्दजनकात् प्रयत्नादन्य एव, हेतुभेदाच्च 
गकारयोरपि भेद एव, तथापि साददइयादसौ दुरबधार इति व्यञ्जकोऽपि सन् प्रथमो 
ध्वनिरस्फुटमभिब्यनक्तीत्यावदमानोऽपि न विक्चदतरसामान्यविरोषाभिव्यक्तौ हेतुः । 
यदा स्ववयवध्रबन्धः क्रमेगोपट्व्धो मवति, अथ शब्दजातिविरोषो पाधियुक्ता 
व्यवहारा अवतिष्ठन्ते । तदानीं साह चयात् परस्परावच्छेदवशेन विलक्षणतया प्रति- 
मासनात् । यथा च छोकः सकृत् पल्यमानो नावधायेते, अभ्यासेन त स्फुटावभास 

पणश्च गाश=क्षणिकान्युसक्षेपणक्र्माणि, उन्क्षेपणत्वजातेरपव्यज्ञकाः, तथापि यः प्रथम उसक्षेपणक्षण 

स परमाणुमात्रदेशक्रमणमात्रस्वरूयतवेन साहस्यवशाद् म्र भणक्षणात् = क्षणिकाद् भ्रमणकमंण 
अनवधाय॑माणमेद एकैको न समर्थौ नियतजात्यमिव्यञ्जने = उकक्षेपणत्वजात्यमिभ्यज्ञने, 
इति क्षणिकमुरक्षेपणकर्मान्तरमपेश्चते ¦ न ॒चोत््ेपणक्णस्य भ्रम गक्षणाद् विशेषो नास्त्येवेति 
कथमुच्यत अनवधायंसामसमेद् इति, इति वाच्यम्। उपक्रम एव उत्क्षिपामीत्यैवंरूपसंकल्प पुरस्सर- 
जायमानप्रयलजनितत्वात् प्रयत्नरूपहेठमेदेन कायस्य कम॑णोऽपि मेदात् । एवं गोकश्षब्दमुच्चारया- 
मीत्याकारकसंकल्पपुररम्रं जायमानः प्रयलोऽपि यद्यपि गानगगनश्म्द जनकात् प्रयलादन्य 

एव, प्रयलरूपहेवमेदाच गकारयोरपि सेद एव; तथापि साहश्यादसौ दुरवधार इति प्रथमो 
ध्वनिव्य॑ज्ञकोऽपि सन् स्फोयमस्फुटं व्यनक्तीति केवलमितरनैरपेक्षयेण वर्तमानोऽपि स 
न विशदतरस्फोटजातिषिशेषामिव्यक्तौ हेतः! यदा त्वितरोऽप्यवयवसन्तानः क्रमेणोपरन्धो 

मवति, तद् संस्कारद्याया परस्परसहकारेण शब्द जातिविशेषाभिग्यक्तौ सत्यां तदुपाधिकाः सवे 
शब्द विशेषन्यवहारास्तत्परयुक्ताश्च स्वै ऽथंग्यवहारा अपिं व्यवतिष्ठन्ते} तदानीं = अवयवसन्तानस्य 
क्रमेणोपकन्धर्निष्पच्युत्तरकारे ध्वनीनां संस्कारवशेन परस्परसाहचर्यात् परस्परस्य पौर्वापियं- 
रूपस्य क्रमस्यावच्छेदवशाद् अमिभ्यङ्गयजातिवि्षषस्य गोशब्दत्वादेगंगनादिश्चग्द जात्यपेक्षया 
विलक्षणतया प्रतिभासनात् } यथा च इछोकः सङ्रत् पठ्यमानो नाबधायंते, अभ्यासेन पठ्यमान- 
स्तु स्फुटावभाश्चो भवति, तथा चरमवबण॑बुद्धौ शब्दजातिविशेषरूपं स्फोरतच्चं चरमबुद्धौ रत्न- 
तत्वमिव चकास्ति । तदुक्तं वाक्यपदीये प्रथमकाण्डे- 

यथाऽनुवाकः उखोको वा सोटत्वमुपगच्छति | 
आब्रृच्या न त॒स ग्रन्थः प्रत्याद्रत्ति विभाव्यते ॥ 

परत्ययेरनुपाख्येयेग्रहणानुराणेस्तथा | 
ध्वनिप्रकारिते शब्दे स्वरूपमवधायते | इति 

( वा. का. १।८२-८३ } 
प्रथमाक्चरेण हि शब्दज्ञातेरामासमाच्नम् = ज्ञानसामान्यं जन्यते, तदुत्तयोन्तरवणंकलपिन 

तु स्फुटतरस्फुटतमजातिविरोषपरिच्छेदाधानम् , पूव॑पर्वानुभवानां संस्कारविशेषोत्पादनद्वारेण जाति- 
विरोषामिव्यक्तिविद्योषे देट्त्वरलतत्वादौ दरानात् } तस्मच्छब्दादर्थं प्रतिपदयामह इति व्यवहा- 
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तथा चरमचेतसि चकासित रर्नत्ववत् स्फोटतन्तवम्। प्रथमाक्चरेण हि जातेराभासमात्र 
जन्यते, तदुत्तयेत्तरबणेकखपिन तु स्फुटतरस्फटतमपरिच्छेदाधानम् । संस्कारविरोषो- 
त्पादनद्रारेणाभिव्यक्तिविशोषस्य रत्नतत्त्वादौ दृष्टेः । तस्माच्छब्द थं प्रतिपद्यामहे 
इति व्यवहाराद् चणानामथीवसायजनकत्वानुपपत्तेः प्रक्रियाभङ्खस्य प्रथमकाण्ड एव 
विष्िवत्वान्निरवयवं प्रत्यायकं रब्दतन्त्वं जातिव्यक्तिभेदेन भिन्नं स्फोटस्वभावसे- 
वाङ्गीकायेम् । गौरयमथं इति च वाचकाभेदेन वाच्यप्रतीतेस्तदध्यासखचित- 
वपुव्येवहार्योऽथेः । त॒त्र च स्वरूपस्य वाच्यता प्रथमकाण्ड एव निर्णीता, इह त 
संबन्धस पुहशओेऽपि निर्णेष्यते ॥ ६ ॥ ४ 

तत्रैतत् स्यात्--शब्द समवायि सामान्यं व्यधिकरणत्वात् कथमर्थजातिमभेदेन 
न्यपदिरोदित्याशङ्कय निदशेनेनेतद्रयत्पादयति- 

यथा रक्ते गुणे तत्वं कषाये व्यपदिश्यते । 
संयोगिसन्निकषाच वखादिष्वपि गद्यते ॥ ७ ॥ 
तथा चाब्दाथंसंबन्धाच्छब्दे जातिरवस्थिता । 
व्यपदेशेऽथंजातोनां जातिकार्याय कल्पते ।॥ ८ ॥ 

[1 1 11 1, त „8 `, क 

राद् वर्णेषु तादशव्यवहाराभावेन वर्णानामर्थावसायजनकत्वानुपपत्तेः, पदेषु प्रकृतिप्रत्ययादि- 
कल्पनारूपप्रक्रिया प्र्याख्यानश्य प्रथमकाण्ड एव॒ विदहितत्वास्च, अखण्डं नातिव्यक्तिमेदेन 
भिन्नं शब्दत्वं प्रत्यायकं स्फोटस्वमावमेवाङ्गीकायम् । गौरयमथः = गोशम्दामिन्नोऽयमर्थः, 
इति च वाचकाभेदेन वाच्यप्रतीतेः शब्दाध्याक्षखचितवपुः = शब्दा मेदाध्यारोपगोचरीक्तस्वरूपा- 
ऽथो व्यवहायः । शब्दानुषिद्ध एवाँ व्यवहारगोचरत्वस्यानुभवसिद्धत्वात् । तत्र च शब्दस्वरूपस्य 

व्यक्तिरूपस्य जातिरूपस्य वा वाच्यता प्रथमरण्ड पव निर्णीता, स्वं रूपमिति जातिस्तु 
कैरिचत् सं्चोपदिश्यते, इत्यश्र पद काण्डेऽपि संबन्धसमुरेरो निर्णेष्यत इति ॥६॥ 

तदेवं गवादिशब्दो गोशग्दत्वाटि रूपश्चनम्दगतजात्यभेदेन गोत्वादिरूपामर्थजातिममिधत्त 
इत्युक्तम्। तत्रेतच्चोदयं सम्भाग्यते ¦ शब्दनिष्ठं गोशब्दत्वादिरूपं सामान्यं गोत्वादिरूपार्थजाति- 
व्यधिकरणत्वात् कथं ताममेदेन -यपदिशेत् = विरिष्यात्, इत्याशङ्क्य नदि दटेऽनुपपन्नं नाम 
किञ्जिदिति सवेलोकिकन्यायाश्युपगमेन व्यधिकरणस्यापि विशेषकत्वं दृष्टान्तेन साधयतियुग्मेन-- 
यथा रक्तं गुण इति । तया शन्दार्थसंवन्धादिति च। 

भनयोरर्थः--यथा रक्तं गुणे रूपे समवेत तच्वम् , तस्य रक्तस्य गुणस्य भावो रक्तत्वं 
छोदित्यजातिरूपम् , रक्तरूपात्मकगुणव्यक्ितिसिमवेत स्वाश्रयस्चमवायिनि कषाये खदिरादिक्वाथरूपे 
द्रव्ये रक्तरूपाधारे स्वसमवेतसमवायाद् व्यपदिश्यते, अभेदेन विशेषणत्वेन स्यवहियते, 
लोहितः खदिरकषायः, लोष्ितारक्षेति । देखाराजेन त॒ व्यपदिशयते--इत्यस्य व्यपदेशाय 
कल्पत इति कमेः त्ययान्तस्य कतु प्रत्ययान्तेन व्याख्यानं कृतम् , तत्त॒ आर्थिकार्थपरतया 
कथञ्िन्नेयम् । यत्वतरैव हेखाराजीये कषये--इत्यस्य व्याख्यानं रक्तगुणाधारे द्रव्ये इति, 
तत्तु लक्षणया । यदप्युक्तमत्रेव तेनैव “'तद्विशेषणभूतं हि तत्, कषायद्रभ्यमभिधीयते' इति । 
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रक्ते गुणे तत्त्वम् ! तस्य रक्तस्य गुणस्य भावो रक्तत्वं लौदित्यसामान्यं गुण- 
व्यक्तिसमवेतमुच्यते । तत्समवेतसमवायात् कषाये रक्तगुणाधारे द्रव्ये व्यपदिश्यते 
व्यपदेशाय कल्पते । तद्ठिरोषणभूतं हि तत्कषायद्रव्यमभिधीयते छोहिता छक्षेति । 
तेन संयोगिनो वख्लादयस्तयोः संयो गिनोः कषाथवखयोः संनिकषेः संभेदः, तस्मा- 
न्निमित्तात्त्रापि तल्खौदित्यं गृह्यते । संयुक्तसमवेतसमवायाद् वश्ादिष्वपि छोदहित्य- 
निमित्तो व्यपदेशः, लोहितं वखमित्य्थः । तथा शब्दार्थसंबन्धात् इति । छोहितगुण- 
कषायद्रञयसंबन्धस्थानीयात् समानाधिकरणतयावस्थितात् स्राभाविकात् तथा केवरं 
व्युत्पत्तिकाले निज्ञावात् तदन्यथानुपपच््येवाध्यासोपस्य कल्पनात् संबन्धादेव शब्दजात्या 
व्यपदेशः । अर्थोऽत्राथजातिः, तस्या एव वाच्यत्वध्रक्रमात् । व्यपदेो कल्पते स्वरूपा- 
सेदेन, जातिका्यीय कल्पते = जात्यादिशब्दे जातिषु वाचकत्वेन प्रवतंमाना स्थिता 
जातिनं केवलं व्यपदेशाय कल्पते यावल्ञातिकायीय च । अथवा उ्यपदेदे सति 
जातिकायीय कल्पत इत्यथः । निःसामान्यानि सामान्यानीर्यथंजातीनां स्वतो 

अत्र "तद्विदे षणमूतम्ः इति बहुत्रीहिः । तद्-स्तत्वम्, अभेदेन विश्चेषणभूतं यच्च कषायद्रव्य 

तत्तथेति) सयोगिसर्निकर्षाच, तेन कषायद्रग्येण संयोगिनो वस्त्रादयः, तयोः संथोगिनोः, कषाय- 

वस््रयोः सन्निकर्षः सम्मेदस्तयोः पररस्परमेक्याध्यासः, तस्मान्निमित्तात्, च = ठु, वस्त्रादिष्वपि 

कषायगुणस्य सामान्यं लौहित्यं गह्यते । वस्त्रसंयुक्तकधायद्रव्यसमवेतरक्तगुणसमवायाद् वस्ता- 

दिष्वपि लौहिव्यनिमित्तको व्यपदेशः, लोहितं स्मिति । तथा शन्दार्थसंबन्धात् = खोदहितगुण- 

कषायद्रव्यस्ं बन्धसदशात्, गोशन्दत्वादिजातिसामानाधिकरण्येनावस्थितात्. स्वामाविकात् = 

अङ्तरिमात् , अनादेः केवलं ब्युत्पत्तिकाञे शक्तिग्रहकाङे निर्लातात्, शब्दार्थजात्योः संबन्धातु, 

वाच्यवाचकमावरूपाद् योग्यतारूपाद् वा॒पएवार्थजातेः शअन्दजात्या व्यपदेश. । गौरय- 

मर्थं इति गो्म्दत्वाभिन्ना इयं गोत्वरूपा जातिरित्येतदृष्यपदेशवक्यार्थः ¦ जातेरेव उब्दार्थ- 

स्वात् । कारिकायां (अग्दार्थसंबन्धात्? इत्यत्राथंपदं जातिपरम्, तस्या एवान वाय्यत्तोपक्रमात् । 

शब्दार्थजात्योर्वाच्यवाचकमावसतजन्धान्यथाऽनुपपचयैव च शब्दारथजात्योः शब्दजात्यथंजत्यो- 

श्चामेदाध्यारोपस्य कल्पनम् ! एवञ्च द्वितीयकारिकाया इयमक्षरयोजना । तथा रक्तादिगुणेऽव- 

स्थिता डो हित्यादिजातिः प्रागुक्तरीत्या संयोगिसन्निकरषाद् वस््ादिष्विव, गवादिशन्दे स्फोा- 

त्मके निस्येऽवस्थिता मोशब्द्त्वादिरूपा जातिः, नतु ब्णसमुदायेऽवस्थिता, वर्णानां क्षणिकत्वेन 

समुदायानुपपतेः। शब्दार्थसंबन्धात् = शब्दाथजात्योः संबन्धाद्, अथजातीनां गोतादिजातीनाम्, 

व्यपदेरो. गौरयमर्थ इत्यादिरूपे स्वस्वरूपामेदेन व्यपदेशो कल्पते = समर्था भवति] 
किञ्च जातिसामान्यादिश्चग्दे स्थिता जातिशब्दत्वसामान्यदान्दत्वादिरूपा जाति्वाचकत्वेन 

प्रवत॑माना जातिनं केवरं जातिस्यमरथं इति भ्यपदे श्चायैव कल्पते, किन्तु "वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने 
डतमच्, (५।३।६३) (जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् (पा.स्. १।२।५८) इत्यादि 

सू्नविदहितकार्योत्पादायापि कल्पते । निःसामान्यानि सामान्यानि इत्यभ्युपगमादथंगतजातीनां 

स्वतो जातिरहितत्वेन जातिकार्यम् । जाति्जातिरिति श्ग्दानुवृत्तिलक्चणमेतादशच्रत्ययानुडृत्ति- 

५ 
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जातिरहिततवे तत्कार्यं शब्दप्रत्ययानुब्रृ्तिरक्षणं रुब्दाथयोः सोऽयमिव्यसेदन संबन्धा- 
च्छब्दसमवायिनी जातिर्थनाध्यारोपितामेदा संपादयन्ती तद् त्मना संपद्यत इ्यु- 
पच्यते | व्यक्तिरूपे च शाब्दे जातेस्समवायो न तु वणंष्विति अवस्थिता इ्युप- 
पद्यते । व्णौनां हि यौगपदययामावाद्वाचकस्वमिति कथं तत्र राब्दजातेः समवायः 
स्यात् । केवछं स्फोटस्य जातिव्यक्तिभेदेन दशेनद्रयमित्ति व्यक्तिस्फोटे जातिः 
समवेता। अथमेदेन हि भिन्नस्य नित्यस्य शब्दस्याभिन्नाभिधानप्रस्ययहेतुजातिरवरया- 
भ्युपगन्तव्या । अत एव जत्याच्छुरिताया व्यक्तरेव बाचकत्वम् । उपठक्षणभूता तु 
जातिराश्रीयत इति कथमत्रानुयायिन्या व्यक्तेवाचकत्वमिति न चोदनीयम् । 

राब्दाथंसंबधश्चात्र योग्यताक्षणोऽभिप्रेतः। सर्वो हि शब्दः संज्ञात्वेन 
नियुज्यमानः सवेत्राथं योग्यतालक्षणेन संबन्धेन संबद्धः । केवरं शक्स्यवच्छेदमात्र 
संज्ञाकतुंव्यौपारो न त्वपूवेसंकेतकरणे, अथैसंबन्धस्यापौरषेयत्वात्। एवं चादैष्ु बृद्धि 
शब्दो नापूवे एव संकेतित इति सवेंषामनेकाथेत्वाद् वक्तभेदाद् बानेकत्वे समाना- 

छक्षणञ्च जातिस्ामान्यादिशब्दसमवायिनी जातिशब्दत्वादिरूपा जातिः शब्दार्थयोः सोऽयमित्य- 
मेदेन संबन्धाद थंजात्या सहाध्यारोपिताभेदा सती संपादयन्ती अथजात्यात्मना संपद्यत इस्युपचर्थत 

इति । अथवा जातिरयमथं ईति व्यपदेशे सति प्रागुक्तजातिकार्याय कल्पत इत्यर्थः । अयमेवार्थो 
न्याय्यः । भस्मिन्नर्थं एकवाक्यत्वात्, कारिकायां चकासध्याहाराभावाच्च | व्यक्तिरूपे चाखण्ड 

निचये स्फोयात्मके गवादिशब्दे गोखब्दत्वादिरूपा जातिः समवेता, न त वर्णु क्षणिकरेष्विति 
(शञ्दे जातिरवस्थिताः इत्युक्तिरुपपद्यते । वर्णानां हि योगप्याभावेनावाचकत्वमिति कथं 
त्र गोशब्दत्वादिजातेः शब्दत्वजातेवां समवायः स्यात् । जातिव्यक्तिमेदेन च स्फोटस्य केवलं 
प्राधान्येन दश्च॑नद्यमिति व्षक्तिस्फोटे योग्यतया शब्दजातिः समवेता । व्यक्तिस्फोरस्य नित्यस्थे- 
कत्वेऽप्यथेभेदेन मेदारोपाद् अभिन्नामिधानग्रत्ययदेठ्जातिस्तत्रावदयमभ्युपगन्तव्या । अत 
एव जात्यच्छुरितायाः = जास्युपरुश्चितायाः स्फोटात्मकखन्दव्यक्तेरेव वाचकत्वम् । अभेदेन 
भिन्नाया अननुगतायाः शन्दव्यक्तेरथव्यभिचारात् कथं वाचकत्वमिति त॒ न चोदनीयम् । व्यक्ता- 
बुपलक्षणीभूताया जातेरनुगमकत्वेनाश्नयणादिति । शब्दार्थसंबन्वशष्चात्र तयोर्वाच्यवाचकभाव- 
नियामको योग्यतालक्षणीऽभिपेतः | स्वो हि शब्दः क्वचिद् अथं संज्ञात्वेन नियुज्यमानः 
सर्वत्रार्थे योग्यतारूपेण संबन्वेन सम्बद्धः | संज्ञाकरतहिं पार्िन्यादेर््यापारः केवरं शब्दस्य 
शक्स्यवच्छेदमत्रे = रक्तिनियमनमात्रे, नत्वपूवंशक्तेकरणे, शन्दा्थयोः संबन्धस्यापौरुषेयत्वात् । 
तदक्तम्--“ओपत्तिकश्च शब्दस्यारथन संबन्धः इति । एवनज्चादैष्चु इद्धि्न्दो नापूवं एव 
सङ्केतितः । किन्तु तस्यादैश्चु स्थित एव सङ्केतो ऽनेन सूत्रेण ज्ञाप्यत इति सर्वेषां शब्दानामनेका- 
कत्वात् = सर्वाथकत्वाद् वक्त॒मेदाद्या उच्चारणक्रियामेदेनानेकत्वे समानाकारपरस्ययनिबन्धनी- 
भूता जातिरेषितम्या । तद्य थाऽऽकाशस्य सर संयोगिषटादिभेदेन चन्द्रस्य वाक्षिनिकोचादिमेदेन 

कल्पितभेदस्यानेकत्वे सत्याकाशत्वं चन्द्रत्वञ्च सामान्यरूपं ल्कष्यते | 
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कारप्रस्ययनिबन्धनजातिरेषणीया । तद्यथाकाशस्य संयो गिभेदेन कल्पितसेदस्याने- 
कत्वे सत्याकाशत्वं छक््यते । न चेवं सवेस्मात् सवोथप्रतीपिप्रसङ्कः, प्रसिद्धिवरोनाथेः 
प्रतीतेः कुत्रचित् कस्यचित् प्रसिद्धत्वात् । प्रसिद्धानां चा्थानामर्थप्रकरणादयो विभाग- 
देतव उक्ताः । त्था गोशब्देन नवस्व सन्निहितेष्वपि प्रकरणादेः प्रतितियता- 
थ्वसायः। तदेवं शब्दजात्या शब्दन्यक्तिबोचि का प्रथमममेदेन व्यपदिर्यते, ततोऽ- 
थंजातिः, ततस्तदूढ्यक्तिरित्ययं वास्तवः क्रमः । प्रत्यायने त्वक्रमतेव । राब्दाच्छररि- 
तत्वेऽपि चास्य न स्वरूपन्यपगमः। यथा ह्लारोकार्रितोऽपि घटो न स्वरूपेण 
तिरोभवति, एवं शब्दस्वरूपो परक्तोऽ्थः । स्वरूपासेपेण शब्दाखोकयोरथप्रकारकत्व- 
स्थेवं विधस्य दृष्टेः । यथा च गोवीहीक इत्यत्र न गोतमात्रं प्रतीयते, अपि स्वध्या- 
रोपितगोषूपो वाहीकः, एवमिहापि, न तु सफटिकमणाविवा्थं शब्दजातेः समावेरो 
विवक्षितः, तस्येव वाहीकवत् प्रत्याय्यत्वात् । स्वाभाविकश्चायमर्थप्रव्यायते शब्दा- 
नाममेदसंबन्धोऽभ्युपाय इति प्रतिपाद्योऽपि तथेव प्रतिपद्यते! न हि पुरुषाधीन- 
मेतत् । अनादौ संसारेऽनेनेव प्रकारेण संबन्धव्युत्पत्तेः कोऽत्र नियतोऽध्यारोपयिता 

न चेवं सवस्मात् शब्दात् सर्वार्थप्रतीतिप्रसङ्गः । सङ्केतपरतिदधिवशे नाथं प्रतीतेः कुघ- 
चिदेवायं कस्यचिदेव शब्दस्य प्रसिद्धसङ्केततात् } प्रसिद्धानामपि चाना प्रस्ययप्रविभागदेत- 
वौऽर्थ्रकरणादय उक्ता इति न तत्राप्येकत्र सदेप्रसिद्धार्थसंप्रव्ययः। त्था गोशब्देन 
घेनुक्षितिवाककिरणादिरूपेषु नवष्वर्थेपूपस्थितेष्वपि प्रकरणादिवशादेकैकार्थावसायः । तदेवं- 
वाचिका शन्दव्यक्तिः प्रथमं शब्दजात्या सममभेदेन व्यपदिश्यते । ततोऽथजातिः शग्दजात्या 
सममभेदेन, ततोऽर्थग्यक्तिरथंजात्या समममेदेनेति, अयं वास्तवो व्यपदेशक्रमः। शब्दस्यार्थप्रव्यायने 
तु अक्रमतैव = क्रमप्रतीत्यमाव एव । अर्थस्य च तदमिन्नाभिन्नस्येति न्यायेन प्रागुक्तरीत्याऽमेदेन 

शब्दाच्छुरितत्ेऽपि = शब्दानुविद्धत्वेऽपि न स्वरूपव्यपगमः = स्वरूप ग: । यथा ह्यारोकाच्छु- 

रितोऽपि = अलोकव्याप्नोऽपि घटो न स्वरूपेण तिरोभवति । एवं प्रागुक्तरीत्या शब्देस्वरूपोपरक्तो- 
ऽप्यथैः । शब्दालोकयोरथे स्वरूपारोपेण अर्थप्रकाशकत्वस्येवंविधस्य दशनात् ! यथा च गौर्वाहीक 
इत्यत्र न बाहीके गोत्वमाघ्रं प्रतःयत अपि तु असेदेनाध्यारोपितगोरूपो वाहीकः, इति स्वाश्रया- 
भेदद्वारा गोतस्य बाहीके प्रतोतिः 1 एवमिहापि न गवाद्यर्थे गोश्चन्दस्वादिमाच्रं सामान्यं 
प्रतीयते, किन्तु स्वाश्रयामेदद्वारा गोशब्दत्वादिरूपसामान्यस्ष गवाद्यर्थं प्रतीतिः, न तु खोहिद्यस्य 

स्फटिकमणाविव अर्थं शब्दजातेः समावेशो विवक्षितः, अर्थस्येव वादीकवत् पधरत्याय्यत्वात् । 
स्वाभाविकङ्चायं श्दानामथंप्रव्या परनेऽयेद संबन्धोऽभ्युपाय इति । प्रतिषाच्रोऽपि = बोद्धाऽ्पि 
शम्दामेदेनेवार्थं प्रतिपद्चते। नह्यथं शब्दाध्यारोपणं पुरुषाधीनम् अनादौ हि संसारेऽधुना 
यथा, तथेव प्रागपि शब्दार्थयोयोग्यतारक्षणसंबन्धग्रहणात् कोऽत्र नियतः पुरषोऽथं शन्दामेदस्या- 
ध्यारोपयिता कल्प्यताम् । 

न च गवाद्यथं गोशब्दत्वादिरूपा शम्दजातिरेवाध्यारोपिताऽस्व॒, किमिति तत्र गोस्वादि- 
रूपार्थजातिरभ्युपेयत इति वास्यम् । येन पुख्षेण गोश्चम्दस्य गोरूपेऽथं शक्तिनं गदीता तस्यापि 
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कल्प्यताम् । अठ्युत्पननसंकेतस्यापि चाभिन्नप्रत्ययोत्पत्तेर्थंजातिरप्यस्तीति न शाब्द- 
जातिरेवाध्यारोपितास्त्विति वाच्यम् । शाब्दी चेयमेवंविधा प्रतीतिरिति चाश्चुषेण 
रक्तादिप्रत्ययेन निदशेनभूतेन उ्यत्पादिता । वस्तुसन्निबे शित्वाभावेऽपि च शव्दजाते- 
रयमनादिरध्यारोपो रूढः । सदैव व्यवहारे शब्दाथयोरभेदावसायाद्, भेदस्यापि 
च गोवहीक इतिवत् प्रतिभानान् मिथ्याज्ञानमिदं न भवति। प्राक् च संबन्धसंवेदन- 
समयाद्थंजातयो मेदेनावमान्त्येव । अब्यु्पन्नसंकेतस्य बालकस्य पुरोऽवस्थितेषु 
सास्नादिमत्पु पिण्डेष्वृभिन्नः प्रत्यय उत्पद्यते, तदा वाचकसन्निधानाभावादभिन्न- 
प्रत्ययहेतुर्थजातिरवधायते । अव एव कथं भेदे नानिधरितायामर्थजातौ शब्दजातिः 
समारोप्यते इत्यादि न चोदनीयम् ॥ ५, ८ ॥ 

जातिकायीय कल्पत इत्युक्तमेवाथेमसिग्यनक्ति- 

जातिशब्दैकशेषे सा जातीनां जातिरिष्यते । 
शब्दजातय ईत्यत्र तल्ञातिङराब्दजातिषठु ॥ ९ ॥ 

भिन्नेषु गोरूपेष्वथ॑षु गोरिव्यभिन्नम्रत्ययोत्पतिदशंनाद्भजातिरप्यस्तीरयभ्युपगमात् । ननु 
शब्दान्नायमानाया अर्थजातिंप्रतीतेश्चाक्षुषो रक्तादिप्रस्ययो निदशंनं प्रकृतक्रारिकोक्तं न 
युज्यते, उभयोः प्रस्ययत्वाविरोषात् , सति हि केनचिद् रूपेण वैजात्ये स्ाहश्ये च केनचिद् 
रूपेण निदश्ं नत्वं युज्यते, नान्यथेदि चेन्न; शाब्दत्वचक्षुषत्वाम्यां वैजात्यात् शन्दसन्निवेिन्याः 
शन्दजतेर्थसन्निवेशित्वाभावेऽपि चायमथ श्षग्दजातेरध्यारोपोऽनादी रूटश्च, सदेव उण्वहारे 

शब्दार्थयोरमेदावखायात् । अत एवं तयोः प्रविभागे संयमात् सवभूतरतज्ञानं फरमक्तं 
योगसूत्रे । अस्यार्थस्य वाचको गोशब्द इति शन्दाथयोर्भदस्यापि प्रतिमानाद् गोरयमितीदं 
रब्दाथयोरमेदविषयक ज्ञानं मिथ्या न भवति । किन्तु गौर्वाहीक इतिवद् गोणमेव । गोत्वाद्- 
जातिषु गवादिश्चब्डानां शक्तिदम्समयात् प्रागगोतखादिनातयो गवादिश्न्देम्यो मेदे नावभन्त्येव । 

नन्वध्यारोपरूपः प्रत्ययो द्विधा, मिथ्याप्रत्ययो गोणप्रत्ययश्ष्च। तत्राद्योऽधिष्ठानारोप्ययो- 
मदप्रत्ययं स्वनिमित्तस्रेन नापेक्षते। यथा देहासमनोस्तादासम्याध्यासः । द्वितीयस्तु तयोभंदप्रस्यय- 
पुरस्सर एव, गोर्वाहिक दत्यादौ गोणप्ररभये तथां दष्टस्वात् । रवञ्चा्थनातौ शब्दजातेमेदेना- 
निर्धारितायां कथमर्थजातो शब्दजातेः समारोप इति चेन्न | अगदी क्तिकंस्य बारस्य पुरोऽषस्थि- 
तेषु सास्नादिमल्छुं पिण्डष्वमिन्नः प्रत्यय उत्पद्यते, तेदा च वाचकसक्निधानाभावादभिन्नप्रत्यय- 
देतुरर्थजातिः शब्दजातेभैदे नावधायंत इत्युपपव्त एव॒ त्र त्याः समारोप इति हेलाराजः । 

वस्तुतस्त्वय्ीवशक्तिकस्य बास्य सन्निहितेषु पिण्डेष्वभिन्नः प्रत्ययो नैवोत्यच्ते 
शन्दानुविद्धस्येव प्रत्थथस्याभ्युपगमात्। अतस्त तत्तदुष्यक्ति विषयाणि भिन्नान्थिव ज्ञानानि । 

यदि तु तदानीं तस्व सांकेतिकशम्दानुबिद्धं तत्तसिण्डज्चानमभिन्नमेवे तस्यैस्युच्यते, तदा 
तच्छन्दगता नातिरेव तेषां पिण्डानामनुगमिका तेषाममिन्नपरत्ययदेठः, शब्दाथयोरमेदायोपस्याना- 
दित्बात्। मतोऽस्यायं वाचकं इत्ये शब्दार्भयोमेदप्रस्ययो द्र्टव्यः प्राङ्मयोक्त इत्यवषेयम्॥७-८॥ 
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“आकछरत्यभिधानाद्र कविभक्तौ वाजप्यायनः" (बा, १२६४) 
इति जातिपक्षे प्रव्याख्यानारे कोषस्य तत्फरमेकराच्दप्रयोगोऽत्रेकशेष उक्तः। सहविवक्षा 
चैकरोषेण ठक्ष्यते। जातिशब्दैकशोषे प्रसक्तं इति वा योजनीयम् । सा इति शब्द्- 
जातिः अथजातीनामभेदेन प्रस्यवस्यमाना जातिक्चब्दगता जातिरेकशब्दत्वं 
संपादयति जातिकार्यम् | तयथा गावो बृक्ला इत्यादिरभिन्नसामान्यनिबन्धनस्तदेका्थ- 
समवायात् समाधरितविशिष्टसङ्ख्य एकराब्दप्रयोगः । तथा जातय इमा इत्ययमपि 
जात्याश्रयापरजात्यभावाद् वाचकजात्यभ्यासाश्रय उपपद्चते। शब्दगतं च सामान्यं 
जातिकायेमुपचरतीष्युच्यते, न त्वथंज।तिष्वेवेति नियमः फेनचित् क्रियत इति । यदा 
राब्दजातयोऽपि प्रव्याय्याः, तदा आस्वप्यभिधानगतं जातिकार्याय कल्पत एवेत्याह 
राब्दजातय ई्यत्र इति । तज्जातिः रखाब्दजातिः, राब्दगतं सामान्यम् । शब्दजातय 
इमा इद्यत्रकपदप्रयोगे तस्योश्ररितस्य रशब्दजातिराब्दस्य या जातिः सा शब्द 

1 7 ए 1 2 

“जातिकार्याय कल्यते" इति पूवंकारिकोक्तमेवार्थममिचयो तचितुमाह-जातिश्चग्देकशेषे इति। 
अस्याथः--सा जातिः = चन्द जातिः, विरोषल्पा गोश्दत्वादिः, सामान्यरूपा बा शब्द् 

स्वम्। जातिरब्दैकरोषे = जातियब्दानां गोडक्षादिश्चब्दानां जातिश्चब्दानां वा एकरोषे = एकशेषस्य 

जातिपक्ष प्रस्याब्यानात् कक्षणया = सहविवश्चया एकग्रयोगे; यद्रा प्रप्ते इति पद मध्याहायं योज- 

नीयम्! गाव इमाः, व्वा इमे, जातय इमा इति वा एक्प्रयोगे जातीनाम् = अथंजातीनां गोत्वादी- 

नाममिन्नप्रत्ययनिबन्ध न भूता जातिः = गोशग्दत्ववृक्ष्ब्दत्वादिरूपा जातिशब्दत्वरूपा बा इष्यते । 

अतो गावः, इृ्षाः, जातय इत्यभिन्नमभिधानम् , भभिन्नः प्रत्ययो वा उपपद्यते । यदि तु 

गो्ब्दत्वादिरूपाः शन्दजातयोऽपि = शम्दजातय इमा इव्येवं शब्दजातिश्चब्देन प्रत्याय्य स्तदा 

तज्जातिः शब्दजातिः जातिश्चब्दगतं सामान्यं जाति शब्दत्वरूपं शब्दजातिषु गोशब्दत्वादिकामु 

व्यक्तिस्थानीयाघु प्रतिपाद्या अभिन्नशब्दप्रयो मे निबन्धनमिति । 

अयं भावः--वाजप्यायनमत एकशेषसूत्राणां प्रत्याख्यानमस्ति । तदुक्तम्-“आङ्ृत्य- 

भिधानाद् वैकविभक्तौ वाजप्यायनः' इति, अत्र वा्ब्दस्तन्रमपेकषय प्रयुक्तः । अस्या्थो वा-- 

अथवा आकृत्यमिधानात्-शब्दैरथंगतजातीनामभिषानात्, जतेरेकत्वदेकविभक्त' सिद्धायामेक- 

रोषसू्रं न कन्तंव्यमिति बाजप्यायनाचाययो भन्यत इति । एवं जातिपक्ष एकशेषस्य प्रत्यास्यानत् 

तस्फलभूत एकशब्दपरयोगोऽत्रेकशेषशब्देनोक्तो र्षणया । यद्वा-एकरोषनिमिन्तभूता सहविवक्षा, 

अत्रैकरोषश्चन्देन ल्क्यते। यद्वा जातिशम्दैकरोषे प्रसक्ते इत्यध्याहृत्य योजनीयम् ¦ सा 

जातिरियत्र तत्पदेन शब्दगता जातिः परि्हयते। शब्दे जातिरवस्थिताः इति पूव 

कारिकायां तस्या एवोपन्यासेन सर्वनाम्नां पूवंपराम शक्त्वेन तस्या एव॒ तत्पदेन 

पराम्यत्। प्वज्चार्थजातीनाममेदेनाष्यस्यमाना गवादिशन्दरूपज।तिश्न्दगता गोरब्द्- 

त्वादिरूपा जातिः, जातिशम्दगता वा जातिश्चभ्दूत्वरूपा जःतिगेवा्र्थानां सर्वेष मेकगवादि- 

शग्दबोध्यसरूपम्., गोतादिजातीनां वा सर्वासामेकजातिश्चन्दबोध्यत्वरूपं जातिकाय सम्पादयति । 

तचा गावौ, गावः, बृक्ो, इरा इत्यादिरूपोऽभिनजातिनिनन्वनो जातेरबन्य एव पके 
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जातिषु गोशष्दत्वादिकासु व्यक्तिष्थानीयासु प्रतिपाद्याश्वसिन्नराब्दप्रयोगे निबन्ध- 
नमित्यथंः ॥ ९॥ 

यद्यवं शब्दजातिः शब्दगतानामपि जातीनामन्या वाचकजातिस्तासामप्यन्ये- 
त्यनवस्थाप्रसङ्ग इत्यरङ्क्याह - 

या शाघ्दजातिः राब्देष्र राब्देभ्यो भिन्नख्श्चणा । 
जातिस्सा राऽ्दजातित्वमप्यतिक्रम्य वतेते ॥ १०॥ 

प्रयोक्तमेदाद् बहु शब्दजातिराब्देषु, अभिन्नप्रव्ययनिबन्धना या जातिस्तेभ्य 
एव शब्देभ्यः स्वाश्रयभूतेभ्यो भिन्नस्वभावा सा गोरव्द्स्वादिशब्दजातिवर्गान्तः- 
पातिनी, न तु व्यपदेशान्तराहो। शब्दजातिकछब्दस्यापि गोशब्दत्वादिवत् शाव्द्- 
(अ 1 11. 1 1 1 1 1 वि 011 1.1 

जातौ संख्याया अभावेऽपि तदेकाथसमवायात् = जातिसामानाधिकरण्यात् जतत समाधितमि- 

रिष्टसंखय एकशम्दप्रयोगः | तथा ^इमा गोत्वादिजातयः' इत्ययमपि प्रयोगो ज;ताबन्यजात्य- 

मावेऽप्यथनजात्िषु गोशग त्वा दिरूपवाचकजातितादास्म्याध्यापता्रय उपपद्यते | अभिधान 
गतञ्च सामान्यमभिषधेयजातिकायममिषेयाञ्च शन्दजतिष्वथजात्ि' वोपचरद = तादारम्याध्या- 
सरूपेणोपचारेण सम्प!द्यति । न् त्वभिघेयास्वर्थनातिष्तरेवेति नियम. केनचित् क्रियत इति । 
अत एव यद् गोश्रत्वादिरूप। ज।तय एव जातिशब्देन प्रव्याय्यास्तद्ा तस्वभिघानजातिखम्द्- 
गतं जातिशब्दत्वरूपं सामान्यं जातिकार्याय = भभिन्नश्चब्द् स्ययरूपन्यवहाररूपाय कल्पत 

एवेत्याह शम्दजातय इत्यभ्रे त । तज्जातिः = शब्दजातिः, शब्दगतं सामान्यम्) इमा गोश्यब्दता- 
दिरूपाः शन्दज।तय दत्यत्रेकपदप्रयो गे तस्योचरितस्य शग्दजातिशब्दस्य य! जातिः शब्दजाति- 
राब्दत्वरूपा सा शब्दजातिषु गोशन्दत्वादिकायु व्यक्तिसथानं यादु प्रतिपाय्यास्वमिन्नशचब्दप्रयोगे- 

उमिन्न प्रत्यये च निबन्धनःमत्यथं इति ॥६॥ 

ननु येवं सन्दजातिः = शन्दजातिश्चन्दामिषेयां शअन्दजातिः ~ खब्दत्वरूपा जातिः 
शब्दगतानामपि जातीनां गोशषब्दत्वादिरूपाणां बाचिकान्या ~ गोत्वादिरूपाम्योऽथंजातिभ्यो 
वाच्याम्यो गोशग्दत्वादिभ्यद्च शब्दजातिभ्यो वाचिकाम्योऽस्यां जातिस्तासामप्यन्या इत्यनवस्था- 
प्रसङ्ग इत्याशङ्कुयाई --या श्म्दजातिरिति । 

अस्थाथंः--शब्देषु ~= ्रयोक्तमेद प्रयुक्तप्रयोगमेदाद् "भिन्नेषु बहूप शब्दन्यतिशब्देषु 
इमाः शन्दजातय इत्यिन्नरण्दप्रत्ययनिबन्धा या शब्दजातिः, शब्देभ्यः = शन्दजातिश्चग्देभ्यः 

स्वाश्रयभूतेम्यो भिन्नलक्षणा भिन्नस्वभावा, घा जातिगोँचचब्द्त्वादिरूपशन्दजातिवर्गान्तः- 
पातिनी क्षब्दजातिपदामिषेयेव, न स्वन्यव्यपदैशार्ह । अतः मा जातिः शब्दजातित्व- 
मप्यतिक्रम्य वतते, शमग्दजातित्वस्य शब्दजातिशम्दमात्रचरसित्वेनासाधारण्यात्, शब्द 
जातेस्तु शब्दजातिशब्दे गोशब्दादिष्वपि च सखेन साधारणत्वात् । 

ययं मावः-- शब्दजातय इमा इत्यत्र शब्दपदेन गोद्यम्दादीनामिव शन्दजातिशचब्दस्याप्य- 
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जातय हत्यनेनैवेकशब्दप्रयोगेण सापि प्रत्याय्यत इति न प्रयोगानवष्थापत्तिरि 
त्यसिप्रायः ॥ १० ॥ 

तदेवं स्वनिकायसिद्धाभ्यासदश्च॑नाश्रयेण सावंत्रिकी जातिपद् थव्यवस्था 
द्रिता ¦ स्वरूपभूता हि जातिः सर्वषां छब्दानामन्तरङ्गतवादस धारणस्वादृ््यता 
प्रथमं प्रतिपाद्या ¦ इदानीमभ्यासानाश्रयेणापि प्रौहिवादितया जातिपदार्थव्यास्नि- 
मुपपादयितुमाद-- 

अ्थजात्यभिधानेऽपि सवं जात्यभिधायिनः । 
व्यापारलक्षणा यस्मात् पदाथः समवस्थिताः ॥ १२॥ 

अन्यथा चात्र संबन्धः । तथा हि-अस्तु राब्दजातेरथजातीनां जातिकायम्, 
सम्बन्धव्युत्पत्तिस्तु न घटते । यत्र हि संकेतस्तत शब्दजातिरध्यस्यते। सर एव 

मिघानेन ञ्यरहादनेनैव एकशन्दप्रयोगेण गोशग्दत्वादिजातिवत् श्लब्दजापिपदेनैव छब्द् जति. 

शब्द गताऽपि जातिः प्रस्याय्यत इति न प्रयोगानवस्थापत्तिरिति ॥ १० ॥ 
तदेवं स्वनिकाये = वैयाकरणग्रहे सिद्धो य ऽथो जातौ, गुणे, क्रियायाम् द्रव्ये वा तत्त 

च्छञ्दजातेरमेदाभ्यासस्तदशंनसमाश्रयेण सार्व॑िकी = जातिरुणक्रियायहच्छाख्दस्थ सीया 
जातेः पदाथंत्वव्यवस्था दर्दिता। यतः शब्दजातिः स्वेषां शब्दानां खरूपमूता> तदसाधारणः 
धर्मत्वात् । अतोऽथपिक्षयाऽन्तरङ्गताद् असाघारणत्वाद् अहेयताचाथपिश्चया थमं प्रति- 

पाद्येति । अर्थो हि शग्दजात्यपेक्षया पदचात् प्रतीविकत्वेन बहिरङ्ग .। किंञ्च घट्कर्ल- 

कुम्मादिपर्यायश्चब्दस्थले साधारणः, शब्दजातिस्तु॒तत्रासाधारणी, किञ्चानुकरणस्थले देयः, 
शम्द जातिस्त्वहेयेति । 

अथेदानीं प्रागुक्ताध्यास्ानाश्रयेणापि प्रौदिवादितया सर्वत्र = जातिशन्दादिचदधयेऽपि 

जातिपदार्थव्वास्ि = जातेः पदार्थत्वव्य्ापिम् उपपादयिदुमाह अ्थजात्यभिघनेऽगरौति । 

अस्यथ -अर्थजात्यमिधानेऽपि=चतुर्वियैरजातिगुणक्रियाद्रग्यश्न्दैर थजातिरेवामिघ नमिति 

पक्षेऽपि सव चतुर्विधा अपि शब्दा जात्यभिधायिनः, पदार्थान्वरेऽन्वविरूपरेणाभिषीयमान ः प दार्थ 

जातिरिति तल्छक्षणात् ¦ एवञ्च गुणक्रिययटच्छाश्ब्दोऽपि परदृत्तिनिमित्तभूतो नातिर । 

सधां शब्दानां जाव्यभिधागितवे देत॒मारोत्तराधं न-- यस्मात् कारणात् सवं पदाथः व्वापार- 
लक्षणाः = शब्दस्य व्यापासेऽमिधा तदेव लक्षणं ज्ञापको हेतुर्येषां ते तथामूताः र््स्थिताः । 

यत्र॒ लश्चणपदं ल्यतेऽनेनेति करणब्युतयत्या ज्ञाणकदेतुपरम् । एवश्च खब्दस्यामि धारूपेण 

व्यापारेण ज्ञाप्यत्वात् स्वैऽपि जात्यादिरूपाः पदार्था जस्यिभिधानपक्षे अरणुक्तरीतय 

जातय एवेति रीत्या स्वैऽपि शब्डा जात्यभिधायिन प्वेति। अन्यथा चत्र सबन्धः? 

अत्रास्यां कारिकायाम् , पूवंकारिकया सदह अवतरणिकारूपः संबन्धः पूवोक्तेतत्कारिकायत- 

रणिकापिश्षथा अन्यथा च, प्रकारान्तरेणापि संभवति । 

तथाहि- जातय इमा इत्यभिन्नामिधानप्रस्ययरूपमर्थजातीनां कायम् । पागुक्तरोत्या 

शन्दजातेरस्तु == शम्दजाति्रयुक्तमस्ठु, किन्त्वथंजातौ शब्दानां संबन्धन्युत्प्तिः = शकि ग्रह 
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त्वतेकव्वाद्थं जातीनां सामान्यार्तरमन्तरेण न संभवतीव्याहु--अथंजात्यभिधानेऽपि 
इत्यादि । यदा विद्युद्धा एवाथेजातयः शब्दैरभिधीयन्त इत्याश्रीयते तदापि सें 
जात्यभिधायिनः जाव्यादिङष्दा अपि तदा जातिवाचिन एव । ननु निस्सामान्यानि 
सामान्यानीति सिद्धान्तात् कथं जात्यादिश्व्दा अपि जात्याधारां जातिमभिदध्युरि- 
स्याह--व्यापारछक्षणाः' इति । व्यापारः कायं प्रयोजनं तदेव छक्ष्यतेऽनेनेति छक्षणं 
हेतुर्येषां पद्प्रव्याय्यानामर्थानां ते तथा नियमितस्वरूपाः । अयमारयः-- वेशेषिका- 
दीनां भवन्तु निःसामान्यानि सामान्यानि । तानि हि व्यक्तिष्वन्वयप्रत्ययावसेयानि 
परोपाधिषरूपाणि स्वतन्च्व्यक्तिवदिदन्तावभासित्वाभात् सामान्यान्तरेण नोपाधौ- 
यन्ते ! वैयाकरणानां शब्दार्थोऽथे इत्यभ्युपयतामन्वयिरूपावच्छेदेन शाब्दस्य प्रत्यय- 

स्योस्पत्तजीतिषवपि जातिरविरद्धाम्थुपगम्या । एतदेव हि व्यक्तिष्वपि जात्यभ्युपगमे 
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न घटते। यन्न॒ हि सङ्केतस्त्र शब्दजातिरष्यस्यते। यत्र च शब्दजातेरध्याक्स्तत्रैव 

शब्दानां शक्तिग्रहः! अथजातीनाञ्चाने कत्वात् तत्रानुगम कसामान्यान्तस्मन्तरेण स्ड्कत 

एव राब्दस्य तासु जातिषु न संभवति, अथंजातिषु सामान्यान्तरं ठु नास्त्येव, निःसा- 

मान्यानि सखामान्यानीतभ्युपगमात् । त्न सामान्यान्तराम्यु -गमेऽनवस्थादिदोषास्चेति प्राते 

आह् -- अथंजाव्यभि नेऽपीत्यादि । 
अयार्थः --अर्थजाव्यमिधानेऽपि यद्य विशयुद्धा एवयाथंज(तयः शब्दैरभिधीयन्ते, 

न तु शन्दजातितादास्म्याध्यासमा यन्ना इत्य (श्रीयते, तापि सवं खब्दा जाव्यमघाधिनः = जास्या- 

दिश्चग्दा अपि तदा जातिवाचिन एव । । 

नन निःसामान्यानि सामान्यानीति सिद्धान्तात् कथं जात्यादिशब्दा अपि जात्याधारा 

जातिममिदध्युरिति प्रमे आह व्यापारलक्षणेति । यस्माद् व्यापारलक्षणाः पदार्थाः समवस्थिता 

इति सबन्धः | व्यापारः शमन्दस्यामिधारूपे काय क्रिया्योजनम्-- प्रयोजकं, प्रतीयमा- 

नानां पदार्थानं = पदार्थानां प्रत्यये प्रयोजकमिति यावत्, वदेव क्रणं येषां . पदार्थानां 

ते तथाभूताः । अत्र रष्यतेऽनेनेति क रणन्युतपरया लक्षणं ज्ञापको हेतुरिति ¦ णुक्त न विस्म- 

व्यम् । पदार्थाः = पदैः प्रत्याय्या अर्थाः, समवस्थिताः = जातिगुणक्रियायदच्छाशब्दसूपैःप्रषत्ति 

निमिततैनियमितस्वरूपाः सन्तः सम्यगवश््थताः सन्ति । 

अयमाशयः वैशेषिकादीना मते मवन्त॒ निःसामान्यानि सामान्धानि, तेषां 

मते हि तानि व्यक्तिषु संसगप्रत्ययपरिनडियानि व्यक्तीनां व्यावतकपाधिरूपाणि 

स्वतन््न्यक्तिवत् = प्राधान्येन प्रतीवमानव्यक्तिवत् स्वगतेन सामान्यान्दरेण नोप(धीयन्ते = 

न॒ व्यावरत्थ॑न्ते। व्थक्तिवदिदन्तात् तत्ताम्यामवमासित्वाभ.वाद् इति । वैयाकरणानां व 

शन्दार्थः = शब्दामिषेयः, अर्थः = पदाथ हइत्यम्युपयतामस्वविरूपावच्छेदेन शाब्दस्य = 

पदार्थानुगतं यदृरूपं जात्यादि तत्कृतपदाथंव्याडत्तिविरिष्टस्य = स्वानुगतजात्यादिव्याद्ृत्तपदाये- 

विघथकस्य शाब्दस्य ॒प्रत्थयस्योतपत्तेजातिष्वपि जातिरविरद्धाऽभ्युपगम्या | एतदेव हि = 

शाब्दबोधस्य स्वानुगतजात्यादिव्याद्रत्तपदा्थयिषयकत्वमेव हि व्यक्तिष्वपि जात्यभ्युपगमे 

कका ५५५५. 
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निमित्तमिव्यत्रापि तथाभ्युपगमे कः प्रहरे षः । प्रत्यक्षा अपि च पदाथः स्वकायं विज्ञा- 
नादिकं ऊुबेन्तः सन्तीति व्यवह्धियन्ते, किं पुनः शब्दवाच्याः पदार्था इति सामान्य- 
वचनाद् द्रव्यादयोऽपि शब्दवाच्यत्येनैव छक्ष्यन्ते । राब्दप्रमाणकानां हि यच्छब्द 
आह् तत् परमाथरूपम् । तथा चान्वयिरूपेण गणोऽप्यभिधीयमानो जातिरेव । यथो- 
पमानसमासे रयामादिः। तथा च 

उपमानान सामान्यवचनः पा २।१।५५) 
त्युच्यतं | 

एवं क्रियाप्यभेदेनाभिधीयमाना जातिः । तथेदं तदिति स्वातच््येण विरोष्य- 
तयाभिधीयमाना जातिगणक्रिया अपि द्रव्यमिति यथावसरमभ निर्णेष्यत एव । 
एतच लोकिकव्यवहारानुगृण्येन श्च स्तवेऽस्मिन् व्युत्पाद्यते । शाख्ान्तरप्रसिद्धा हि 
व्यवस्था छोकविरुद्धा ¦ रोके हि "गवि शङ्गम्?, शरश्च शाखाः इति व्यवहारः । तथेव 
च व्याकरणेऽप्याधारसप्रमी ! शाखान्तरे स्ववयवेष्ववयवीति शङ्कं गौः, शाखायां 
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निमित्तमिति जातावपि तथा जात्यभ्युपगमे कः प्रद्वेषः १ “प्रस्यक्षा अपि च पदार्थाः स्वकार्य 
विज्ञानादिकं कुवन्तः सन्तीति व्यवहियन्ते, किं पुनः शब्दवाच्याः पदार्थाः”? इत्यस्ति सर्वेषां 
शास्राणां वादिनां वा खामान्यवचनमविरोधात् । अयञ्च तद्वाक्याथेः } प्रत्यक्षाणां प्रामाण्यं 
ग्यभिचरितम् , भ्रान्तप्रत्यक्षस्यापि दशनात् } शब्दानां तु प्रामाण्वमनव्यभिचरितम्, अबाधात् | 
तदुक्तं प्रथमकाण्ड --- 

चेतन्प्मिव यद््चायमविच्छेदेन वर्त॑ते । 
भागमस्तद्पारीनो देव॒वदेनं बाध्यते ।। इति । 

( वा. का. १।४१ ) 
एवञ्च यदि प्रत्यक्षा अपि च पदार्थाः स्वकार्यं विज्ञानं क्रियां व्यवह्यरं च कुर्वन्तः 

सन्तीति स्वेन उ्यवहियन्ते। तदा किं पुनः शब्दवाच्याः पदार्थाः सस्वेन व्यवहतव्या 
इति ? एवश्चास्माद् वचनाद् द्रव्यादयाऽपि शब्दवाच्यत्वेनैव हेवुना सत्वेन रश्षयन्ते = प्रतीयन्ते । 
यच्छभ्द आह तदेव दि शब्दप्रमाणकानां वैयाकरणानामन्येषां वा परमाथंरूपम् । तथा च 
स्वविरोष्यान्वयिरूपेण गुणोऽप्यमिधीयमानो जातिरेव । यथोपमानसमसि श्यामादिर्गणः, तथा 
नव॒ उपमानानि सामान्यवचनैः, ८ पा० सू २।१।५५ ) इति सूत्रमुच्यते ! अघर सामान्यपदं 
जातिपरम् । एवं क्रियाऽपि स्वविरोष्यद्रभ्यामेदेनाभिषीयमाना जातिरेव | एवं यदच्छा- 

शब्दोऽपि स्वविरोषद्रव्याभेदेनामिषीयमानो जातिरेव । तथाऽनेनैव न्यायेन इदं तदिति 
स्वातन्त्येण विरोष्यतया स्वशबभ्दैरभिधोयमाना जातिगुणक्रिया अपि द्रव्यमेवेति यथाऽवसरममर 
निर्णैष्यत एव । एतच्च रौकिकव्यवहायनुगुण्याद् अस्मिन् शास्त्रे ब्युत्पाद्यते। जातौ 
जातिर्नास्तीति । गुणक्रियायदच्छाशब्दा न जातिरिति च रशाल्रान्तरप्रसिद्धा हि 
व्यवस्था लोकविशद्धा इत्यतो नात्र शास्त्रे समाश्रीयते ¦ खोकाविरुदूधा हि व्यवस्थाऽत्र रास्ते 
समाश्रीयते । शब्दानां साधुस्ानुश्चासना्थमेव हीदं शास्त्रं प्रवृत्तम् । शन्दमूलकस्च व्यवहारो 
लोकिक इति । छोके हि गवि शृङ्गम्, चक्षे शाखा इति व्यवहारः । तथेव च व्वाकरणेऽप्या- 
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वृक्षः" इति स्यात् इत्थं च शब्दाभिषेयस्येहाथत्वात् स्वे जास्यभिधायिनः, यस्मा- 
चछब्दव्यापारेण पदाथा छक्ष्यन्ते। यद्यपि बहिवेस्तूनि न सन्ति तथापि शब्दस्तथा 
प्रत्याय्यन्ते, अतोऽसिधाव्यापारवशादन्वयिरूपेण प्रत्यायनाद् व्याप्निजौतौ पदाथ 
सिद्धेत्येषोऽप्यथः ॥ ११ ॥ 

अभिधालक्षणन्यापारत्वमेव उ्यक्तयति- 
जातौ पद्माभं जातिवां विशेषो वापि जातिवत् | 
दराब्दैरपेक्ष्यते यस्मादतस्ते जातिवाचिनः ॥ १२॥ 

जातौ पदां इति पक्षावच्छेदं करोति| अत्र हि पक्षे सवं एव शब्दो जाति- 
वाचीत्यभ्युपगन्तव्यम् । भवतु, मा वा भूल्नातिष जातिः) शब्दैस्तु जातिव्यति- 

घारसप्तमी । शालान्तरे ८ न्यायवैशेषिकथोः ) चत, अवयवेष्ववयवी ईति शरद्धे गोः, 

शाखायां क्च इति स्यात् । एवश्च शब्दाभिघेयस्य इह शदार्थत्वात् सवं जात्यभिधायिनः, 

यस्माच्छब्दव्यापारेण अभिधादृत्तिरूपेण पदार्था लक्ष्यन्ते = प्रतीयन्ते | यद्यपि शशश्रज्ञा- 
दीनि बहिन सन्ति, तथापि शश्चश्वङ्गादिशव्दैस्वथा = रशशङ्गस्रादिधमपुरस्कारेण प्रत्या 
य्यन्ते । अतोऽभिधावष्षात् शश्चश्वङ्गत्तादि धर्माणां शशश्ङ्गायन्वयिरूपेण प्रव्यायनाद् जातिरूपे 

पदाथ सवषां शब्दानां व्याधिः = व्यापकत्वं सिद्धा शस्येषोऽपि ५सवं जत्यमिधायिनः" 

इत्यस्यार्थः । यथा (सवं लात्यमिधायिनः इत्यस्य जात्यादिशम्दा अपीत्ययंस्तथा श्श्चज्ञादि- 
शब्दा अपीति यावादति ॥१२१॥ 

स्वेषां शब्दानां जातिवाचित्वानुगुणमयिधालक्षणग्यापारत्वमेव = बहुनीदिणा अभमि- 
घालशक्षणं व्यापारमेव, व्यक्तं करोति जातौ पदार्थं इति । 

अस्यार्थः यस्मात् कारणाज्नातौ पदार्भजातिः पदस्यार्थ इति पक्षे, शब्दैः = घटत्वादि 
लातिवाचकेषरस्वादिद्वब्देः गुणक्रियावाचिभिः श्ुक्लपाचकादिशब्दैः, हित्थडवित्थदेवदन्तादि- 
पदरूपेः संजञाशब्देश्व, जातिवा, जाहिवत् स्वाश्रयस्य मेदको गुणक्रियारूपः, बाल्यकोमाराद्यवस्था- 
मेदेऽप्यभिन्नप्रत्ययनिमित्तभूतः प्रतिव्यक्ति नियतः संस्थानादिसरूपो विदोषो बाऽपि जातिवत् 
प्रखिद्धजाप्या तुल्यम्. स्वप्रवृत्तिनिमित्ततयाऽपेक्षतेऽतस्ते सवंऽपि शणदा जातिवाचिनः, 
पूवंपयप्रदश्चितदिश्चा विशेषाणामपि गुणक्रियादीनां जातिकायकरत्वेन जातित्वोपचारादिति । 

भयं मावः--णातौ पदाभ इत्यनेन द्र्य पदार्थं इति पश्चस्यावच्छेदं = व्याब्त्ति 
करोति । मस्मिन् पक्षे हि सवं एव शब्दश्ष्चातुर्विष्यमापन्नो जातिवाचीत्थभ्युपशन्तव्वम् | 
किं बहुना, जतिसामान्यादिशब्दा भपि जात्यभिधाथिन एष | भवतु, मा वा भून्जातिषु 
जातिः। जात्यादिश्न्देस्तु गोत्वधरत्वादिजातिभ्यतिरिक्तया जातित्वरूपया जात्या एक- 
स्वभावैव = अभिन्नस्वरूपैव गोत्वघटत्वादिरूपा जातिरपेश्षयते, प्रस्याप्यतवेनाङ्गीक्रियते । 
वस्पुतः प्रतीतितश्च॒ परस्परमत्यन्तविलकणानां घय्पटादिवस्तूनां परस्परं मेदो दहि 
दन्दः स्वार्षण्येन = अर्थग्यक्तिस्वरूपेण स्पष्ट न शक्यते, किमुत प्रस्यायविद्धम् । 
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रिक्तिया जाव्येकस्वभावव अपेक्ष्यते. प्रत्याय्यत्वेनाङ्कोक्रियते। स्वाक्षण्येन हि 
बस्तूनां सेदः शब्दः स्प्रष्टुं न राक्यते, अन्वयिरूपावेशेन सम्बन्धव्युत्पत्तौ शाब्दस्य 
वाचकत्वात् । तथा च जातीनामितरेतरभेदो वस्तु सन्नाभिधीयते, अपि त्वसेद्- 
कल्पेन ता जभिधीयन्ते । अभेदश्च सामान्यमिति सिद्धमेकरब्दत्वाञ्नातय इति । 

तथा योऽपि विरोषः संज्ञादाब्दानां वाच्यः प्रतीतिनियतः सोऽपि जातिवत् 
प्रसिद्धजाव्या तुल्यम्, अपेक्ष्यते शब्दः । तत्रापि बाल्यकौमाराद्यवस्थाभेदः शब्देन 
न स्प्रर्यते, अपि ठतवस्थावृरूपमेवायुगतम्, तद्धि प्रत्यसिज्ञाप्रस्ययनिमित्तं तन्ना- 
वदयाम्पुपगन्तव्यम् । अतो यस्माजातिवत् सवेमपेशक्ष्यते शब्देस्तस्माञ्जातिं विशेषं 
वा प्रतिपादयन्तः सवं जात्यभिधायिन इति जात्यभिधानन्यात्नि निगमयति । 
इत्थं च संज्ञाशब्दानामपि जात्तिवादिमते जातिरब्दत्वमिस्येक्रैव शब्दानां 
परवृत्तिः ॥१२॥ 

एवं दशनान्तरेऽपि शब्दव्यापाराश्रयण एव व्याप्रिसिद्धिरिव्याद-- 
द्रव्यधमां पदार्थं तु द्रव्ये सर्वोऽथं उच्यते | 

द्रव्यधममा्रयादु द्रव्यमतः सर्वोऽ्भं इष्यते ॥ १३ ॥ 
1 भ 

अन्वयिरूपवेरोन संबन्धग्युतत्ती = अर्थव्यक्तिष्वनुगतं सूपं जातिर्विरोषो वा तद्विशिष्टासु 
व्यक्तिषु संबन्धग्रहे सति शब्दस्य जातिविषिष्टर्थवाचकत्वात्। तथां च व्यक्तीनां परस्परं 

व्यावतकतषेनापि सर्व॑त्र जातिरभ्युपेया । तथा गोत्वघय्त्वादिरूपाणां जातीनां परसरं मेदो 
वस्तु सन्नपि जातिशब्द प्रयोगे नाभिधीयते, अपि तु जातिसेन सूपे सेदं कल्पयित्वा नात्यादि- 
शब्देस्ता अभिधीयन्ते । अभेद घटमेदाभावादिरूपो घटस्वादिसामान्यसमनियतत्वात् सामान्य- 

भिति सिद्धमेकश्न्दवास्यत्वात् जातय दत्यसिधानम् । एवञ्च परस्पर व्यावृत्ता गोत्वघट- 

त्वादिजातिष्वपि जातय इत्यभिन्नाभिघानपरत्ययनिमित्तः लातित्वरूपं सामान्यमभ्युपेयत एवेति । 

तथा योऽप्यनुगतसंस्थानविोषादिरूपो विशेषः संज्ञाशब्दानां बाच्यः प्रतीतिनियतः 
सं्ञाशब्दग्रयोगे नियमेन प्रतीयमानः, सोऽपि जातिवत् , प्रसिद्धजात्या वुल्यमपे्यते नश- 
शब्दैः । तत्रापि बाल्यके माराद्यवस्थाविरोषः परस्परं व्यावृत्तस्वभावः सज्ञाश्ब्देन न स्पृश्यते = 
न॒ स्वप्रदृ्तिनिमित्ततया प्रस्याय्यते, अनुच्त्तपरत्यावनाधायकत्वात्, किन्त्ववस्थामेदेऽप्य- 
नुगतं यद् सूपमवस्थात्रुसंस्थानविरोषादिकमभिन्नाभिधान प्रत्ययनिमित्तं ॑तदेव स्पृ्यते । 
तद्धि अवस्थाभेदेऽपि प्रस्यभिज्ञाप्रस्ययनिमित्त' ततावक्ष्यमभ्युपगन्तग्यम् । अतो यस्मान्जाति- 

वत् स्व॑ गुगक्रिथादिकमपि शब्दैः सखप्रत्तिनिमित्ततया वाच्यतेनापेक्षयते । तस्मन्जिाति विदोषं वा 
गुणक्रियादिरूपं ध्रतिपादयन्तः सवै शब्दा जात्यमिघायिन इति सवषु शब्देषु जात्यभिधानम्यांनि 

निगमयति = उपसंहरति । इत्थञ्च नाति पदाथंवादिमते संशशब्दानामपि जातिख्दत्वमेवेति 
जातिरूपेकनिमित्तनियन्त्ितैव सवेषां शब्दानां प्रडृत्तिरिति शिदम् ॥ १२॥ 

प्या धत 



४ सटीके वाक्यपदीये 

न केवट मयेव जातिपदाथवादिनैतदङ्गीक्ृतं सर्वोऽर्थो जातिरिति, यावद् 
द्रव्ये अपि पदार्थे, द्रव्यपद्ाथपक्षेऽपि द्रव्यधमा सर्वोऽथं उच्यते, कुतः ? द्रव्यधमौणा- 
माश्रयणात्। द्रव्यमतः सर्वौऽथं इष्यते। व्याप्निरतः सिद्धा मवतीत्यथैः) द्रव्यवादिनःप्ये- 
तदभ्युपेतव्यं उ्यापिखिद्धये । शब्देन योऽथं उच्यते सर्वोऽसौ द्रभ्यधरमेयुक्त एवेत्यसि- 
प्रायः । यथा तवे द्रव्यवादिनः केचिदेव राब्दा मुख्यद्रव्याभिधायिनस्तदन्ये तृपचरि- 
तद्रव्याभिधायिनः, तथा ममापि जातिवादिनो मूख्यां जातिमभिदधति केचित्, 
उपचरितामन्य इति मतद्वयेऽपि साम्यम् । तत्र द्रन्यधमौ इदं तदिति प्रव्यवमदौ- 
योग्यत्वम् , परिनिष्पन्नता, स्वातक्त्यम् , ठिङ्गसङ्ख्यायोगश्चेव्येवमादयः । तेषां 
युक्लादिगुणेष्वप्यभ्यारोपात्तेऽपि द्रव्यस्येव धर्मो येषामिति द्रव्यधमाीणः । तथा हि-- 
शुक्छो नीरं खीपुन्नपुंसकानि सन्त्वगुणाः । तथेकत्वादयश्चत्यादिभिः शब्दे: प्रत्याय्य 
माना गुणादयो द्रन्यधर्माणः स्वातन्त्यादिरूपेणावभासन्त इति सर्वोऽर्थो द्रव्यरूपेणा- 
भिधीयते ॥ १३॥ 

एवं जातिः पदाथं इति दर्शन इव द्रव्यं पदाथं इति दशंनान्तरेऽपि शब्दव्यापारस्या- 
भिधायाः शब्दानां द्रव्यपदा्थकसनियामकत्वाश्रयण एव सर्वेषां राब्दानां द्रव्यपद्ा्थकत्वस्य 
व्याप्िसिद्धिसित्याह--द्रम्यधर्मति | 

अस्याथः--न केवलं मयेव जातिपष्थंवादिनैतदङ्गीकृतं सर्वोऽथोऽन्वयिरूपेणाभिघीय- 
मानत्वरूपजातिधर्मवस्वेन जातिरिति, किन्तु द्रव्ये पदार्थं ~ द्रव्यपदार्थपक्षेऽपि . व्यधर्मा सर्वोऽथं 
उच्यते । कुतः, द्रव्यघर्माश्नयात्, द्रव्यधर्माणां सिद्धत्वश्वातन््यादीनामाश्रयणात् । मतः सर्वोऽथों 
द्रव्यमिष्यते। अतः सवेषु शब्देषु द्रन्यपदार्थकत्वस्य व्यासिः सिद्धा मवतीस्यथे ईति । 

अयं भावः - शब्देन योऽथ उच्यते, सर्वोऽसौ द्रन्यधर्म॑युक्त एवेव्येतद् द्रव्यपदा्थ- 
वादिनाऽप्यभ्युपेतव्यं शन्दानां द्रभ्यपद् थंकत्वव्याप्निसिद्धये । यथा तव द्रध्यपदा्थंवादिनो 

घरपयादिश्चब्दाः केचिदेव मुखयद्रव्याभिधायिनः तदन्ये श्ुक्लनीरादिश्चष्दाः पकयागादि- 
शब्दाश्चोपचरितद्रव्याभिधायिनः = गौणद्रव्याभिधायिनः; तथा ममापि जात्तिवादन आद्यो मुख्यां 
जातिममिदधाति, द्वितीयस्तरप्चरितां तामिति मतद्वयेऽपि साम्यम् । तत्र द्रव्यस्य धर्माः-दइदं 
तदिति प्रत्यवमश्ेयोग्यत्वम् , क्रियान्तराकाडक्चानुस्थापकतावच्छेदकघमवस्वरूपं परिनिष्पननत्वं 
सिद्धत्वापरपर्यायम् , स्वातन्त्यम् = मुखयविरोष्यत्वरूपं प्राधान्यम्, लिङ्गः प्यायोगश्चत्येवमादयः। 

एते च घर्मा: पाकयागादिपरोपस्थाप्यासु क्रियासु श्यकं रूपमित्यादौ क्लादिपदेः प्राघान्येनो- 
पस्थाप्यष्र गुणेषु च व्यवहियन्ते । तेषां द्रम्यधर्माणां श्ङ्गादि गुणेष्वप्यध्यारोपात् तेऽपि द्रव्यस्यवे 
धर्मो येषां ते द्रव्यधर्माणः । तथाहि--श्चुक्लो नीरम् , स््ीपुंन पंसकानि, सस्वरुणाः, एकत्वम् 
इस्यादिमिः शब्दैः प्रत्याय्यमानाः = भभिधोयमाना राणलिङ्गादयः प्रागुक्तद्रन्यधर्माणः 
स्वातन्त्यादिरूपेणावमाषन्त इति रीत्या सर्बोऽप्यथो द्रव्यसूपेणामिधीयत इति ॥१२॥। 

प्वं शब्दन्यापारस्यामिधाया आभयणेन सर्वेषां शब्दानां जातिपदाथंकत्वग्यापिरुप- 
पादिता। यधन वैशोषिकहष्िमारग्ब्याप्यर्यगतसमानधर्माभ्रयेण = भथ सामान्यरूपे लातिरूपे 
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एवं राब्द्व्यापाराश्रयेण व्यात्निरुपपादिता । अधना वैरोषिकटष्टयाप्य्थंगत- 
समानधमाश्रयेण जातिपद्ाथेन्यापिमाह- 

अनुप्रव्रसिधर्मो वा जातिस्स्यात सक्जलातिष | 
व्थाढृत्तिधमसामान्यं विशेषे जातिरिष्यते ॥ १४ ॥ 

जातीनामेतल्नातित्वं येयं स्वाश्रयानुवत्तिः सवेजातीनां साधारणो धर्मः। सा 
च ताभ्योऽनन्यापि सादृरयादभेदेन परागरष्ठा सती स्वासां जातिः । सवव हि जाति 
स्वव्यक्तोरनुवतते। उपलक्षणं चेष धमः । तेन स्वानुरूपप्रव्ययजनकत्वम् , यद्रखाद् 
द्रव्यं तद्पमाभाति । स्वानुरूपाभिधानहेतुत्वम् , यद्रश्ाद् द्रव्यं तद्रपाभिधानवाच्यं 
भवति ¦ प्रत्याश्रयं च सर्वात्मना परिसमापिः साधारणो जातिधर्मः, यदि मागो 
जातिवें तत तदा मागङ एव गोत्वादिप्रव्ययः स्याद् । संपूणश्च विषाणाद्यवयवदर- 
नेऽपि इटिति गोत्वाकारः प्रसूयते । प्रत्याश्रयपरिसमाप्रा अपि च गुणाः प्रतिद्रव्यं 
भिन्नाः, जातिस्वेकेवेत्येवमादयोऽसाधारणा धर्मा वाच्याः । यथा च गोत्वादि- 

परस्परविलक्षणे 4: समानौ घमोँऽनुप्रचृत्तिरूपः, येन समार५ सामान ,मि त, जातिर्जातिरिति 
वाऽनुगतो व्यवहारो भवति । किञ्चायं विशेषरूपे शुणक्रियादिके यः समानो धमो व्याष्न्तिरूपो 
येन विषो विशेष इति व्यवहारा भवति तदाश्रयेणापि सवषां शब्दानां सामान्यविरशेषादिशब्दा- 
नामपि नातिपदाथंकत्वव्यापिमाह-श्रनुग्रबृत्तिः धमो वेति | 

अस्याथः--स्वजातिष्वनुग्रबरतिरूपः = भिन्नासु गोत्वघय्त्वादिजातिषु याऽनुगता जाति- 
शब्दस्य प्रवत्तिस्तदृरूपः घां वा धमं एव स्वजाति गोत्वादिकासु जातिः स्थात् । 

विरोषे शुणक्रियादिरूपे त॒ व्यादर्तिक्पं व्यावतेकत्वरूपं धर्मसामान्य साधारणो धमां 
जातिरिष्यत हत्येवं सवषां शब्दानां जातिपदाथंकत्वमिति | अयं भावः-जातीनामेतञ्जाति- 
त्वम् , योऽयं स्वाप्रयानुदत्तिरूपः सवजातीनां साधारणो चम॑; । सा च = सव॑जातीनां स्वाश्रया- 

नुघत्तिः, स्वा्नतरमूताम्यः सपजातिभ्योऽनन्यत्वेनानन्ताऽपि साहश्यादमिन्नत्वेन परामृष्टा सती 
सवंजास्यनुगतस्वेन सर्वासां जातीनां जातिः! सवव हि जातिः स्वव्यक्तीरनुवतंत इति । एष 
च स्वजातीनां स्वाभ्रयानुदृ्तिरूपो घमोऽन्येषामपि तदृधर्माणायुपरक्षणम् । तेन स्वानुरूप- 
प्रस्ययजनकत्वम् , स्वानुरूपाभिधानहेवुत्वम् प्रत्याश्चयं प्रत्यवयवं च स्वात्मना परिसमा्ि- 
रित्येते सर्वजातिसाधारणा जातिधमां अपिं संग्दीता भवन्ति । तत्राद्येन घटत्वनात्थनुल्पो घट 
इति प्रत्ययो भवति । द्वितीयेन तु घटसरूपस्य द्रव्यस्य घटत्वानुरूपं षय्रब्दरूपं यदभिधानं 

तदूबाच्यता भवति , तृतीयेन ठ विषाणाद्यवयवदशनेऽपि क्षटिति गोत्वाकारः सम्पूणंः प्रत्यय 

प्रसूयते । यदि भागशो जातिवतंत तदा भाग एव गोत्ादिप्रत्ययः स्यात् । युणास्वु प्रत्या- 
भयपरिसमाप्ता अपि प्रत्याश्रयं भिन्नाः, जातिस्तु प्रतिद्रन्यमेकैव ईत्येवमादयोऽसाधारणा 

गुणविकक्षणा जातिधर्मा वाच्याः । यथा च गोत्वादिजातिः सां व्यक्ती्याप्नोति, तथैते ध्मा 
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जातिस्सवौ व्यक्तीठ्यौप्नोति तथेत धमः सवेजाती््याप्नुबन्तीति जात्या तुल्यरूपत्वा- 
ल्लातिकायोय कल्पन्ते। एवं सवे एव विशेषा व्यावतेन्ते। अन्यथानुगमात् सामा- 
न्यानि स्युनं विशेषा इति सवेविरेषेष साधारणी व्याघ्रत्तिः सामान्यसमो धर्मो 
भवंस्तेष् जातिः इव्युच्यते । 

नन्वेवं गोपिण्डेष्वपि सास्नाखाङ्गूलसुरककुद विषाणाद्यवयवसम्बन्धस्य साधा- 
रणत्वात्संव जातिस्तु । मवम्। सास्नादिमन्वेन सास्नादिमानिस्यादिप्रत्ययो 
जायते न तु गौर्गारिति। अनुरूपं हि कायं कारणं कल्पयति, तद्यथा दण्डीति प्रत्यये 
दण्डसम्बन्धो निमित्तं न तु दण्डोपादित्सा । यद्येवमनुप्रबृत्तावपि न जातिर्जातिरिति 
प्रत्ययो युक्तः; व्यावर्त्या च विश्चेषो विरोष इति । नैतदेवम् । गत्यन्तराभावाद्त्र 
सदृशा एव घमो जातिः कल्पते, मुख्यं जातिमत्त्वे बाधको पपत्तेः । तथा हि-- 
सामान्योष्वपरसामान्यसमवायोऽनवस्थादि वाधकमन्यत्र निर्णीतम् । नि्यद्रवयवृत्तिषु 

क्प दिनि व । पसन भः 

स्वजा तीर््याप्नुवन्तीति जात्या तुल्यरूपत्वास्जातय इत्यमिन्नाभिधानप्रत्ययरूपाय जातिकार्याय 
कल्पन्ते । एवं सवं एव गुणक्रियादिरूपा विशेषाः प्रतिस्वाभरयं व्यावतंन्ते । अन्यथा प्रतिस्वा- 
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श्रयव्यक्त्यनुगमात् ते सामान्यानि स्युनं विरोषा इत्येवं सवविरोघेघु साधारण्येन बतंमानी 
व्यादृ्तिरूपो धमः = प्रत्याश्रयं व्यावतंमानस्वरूपो धमः, सामान्यसमो धमो भवन् तेपु विरोषा 
इस्यभिन्नाभिधानप्रसययनिमिन्तं जातिरिष्युस्यते | 

नन्वेवं विरोषेषु खाधारणस्येव घर्मस्य व्या्ततिरूपस्य जातितवाम्युपगमे गोपिण्डेभ्वपि 
सवेण सास्नाछाङ्गुककुदखुरविषाणाद्यवयवस्ंबन्धस्य साध।रणत्वात् स॒ एव जातिरस्वु, कृतं 

गोत्वजत्थेति चेन्मैवम् । सास्ना्यवयवसम्बन्धरूपेण सास्नादिमचस्वेन सास्नादिमानित्येव प्रत्ययो 
जायते, न तु गौर्गौरिति। जातेस्तदन्यस्य वा सामान्यधर्मस्य स्वानुरूपग्रस्ययजनकत्वस्येव 
स्वभावसिद्धत्वात् | कार्थं हि स्वानुरूपमेव कारणं कल्पयति ¦! तथ्था-दण्डीति प्रत्यये 
विरोषणतया प्रतीयमानो दण्डसंबन्ध एवे निमित्तम्, न वु दण्डोपादिस्सा, तथा मप्रतीय- 
मानत्वात् । अत एव विशिष्टबुद्धि प्रति विशेषणज्ञानम्, ज्ञायमानं विशेषणं बा कारणमिस्यभि- 

युक्ताः । यदेवं सवंस्यापि सामान्यधर्मस्य स्वानुरूपप्रस्ययजनकस्वं स्वभावोऽभ्युपेयते, तदा 
सर्वासु जातिष्वनुषृ्तिरूपे सामान्यधमेऽभ्युपगम्यमानेऽपि “अनुप्रवृत्तम्" “अनुप्रवृत्तम्? इत्येव 
तदनुरूपः प्रत्ययः स्यात् , न व॒ जातिर्जातिरिति प्रत्ययो युक्तः, वैरूप्यात्, व्यादरत्या च सवं- 
विश्चेषाणां सामान्वधर्मेण व्याघ्रचम्, “व्या्र्म्' इत्येव प्रत्ययः स्यात् न दढ गविरोषो विरोघः, 
इति विशेषपदस्य विशिष्यतेऽनेन स्वाश्रय इति करणब्यु्च्या व्यान्रत्तिजनकधर्मा्थंकत्वादिति 
चेन्मैवम् । यत्रानुप्रबृचिरूपः स्वांख्ां जातीनां साधारणो धमोँऽभ्युपेयते, तत्रानुषष्त्ेरपि प्रति- 
म्यक्रयनुगतसंबन्धरूपायाः प्रतियोग्यनुयो गिसेदेन प्रतिजातिमिन्नत्वेन गत्यन्तराभावादत्र स्वानु- 

रूपय्रत्ययजनकःत्वं स्वानुरूपाभिधानहेवुत्वम् , प्रत्याश्रयञ्च प्र्वात्मना परिसमातिरित्येते प्रयः 
सदृशा एव धर्मां जातिः कल्पते | व्याद्रत्तिश््वापीतरमेदरूपा प्रतियोम्यनुयोगिमेदेन भिन्नाऽपि 



भ 

जातिसमुदेशः धे 

ञ्याघृत्तिप्रत्यय जनकेषु विरोषेष सामान्याभ्युपगमे संशयापनोद्ाय विदेषान्तरकल्पने 
तेषामपि सामान्यसमवाये सन्देहविषयत्वाद् विरोषान्तराभ्युपगमेऽनवस्थाप्रसङ्ख 
अथ करिचन्निस्सामान्योऽस्तिविशेषः, तदा तदविशेषात् सबंपि तथा स्थुरित्यन्यत् 
विस्तरेणोक्तम्। गोपिण्डेष सामान्याभ्युपगमे न किच्िद्राधकमिति न तत्र यथाकथञ्ि 
निमित्तं परिकल्प्यम् । तद् वं यत्र जात्यभ्युपगमे प्रमाणबाधास्ति तत्र सहश्चधमेरूपा 
जातिः। तथा चाभावेष्वपि सामान्याभ्युपगमे भावत्वापत्तरभवनात्मकधमंसामा- 
स्यादन्बयिप्रत्ययविषयतेति संवे तत्रापि जातिः ॥ १४॥ 

काटाकाशदिरामेकत्वान्नित्यत्वेनावस्था भेदाभावाच्च कथं जातिः, येन व्याध्चि- 
सिद्धिरित्यत आह-- 

संयोगिघमेभेदेन देशे च परिकल्पिते । 
तेषु देशेषु सामान्यमाकारास्यापि विध्यते ॥ १५ ॥ 
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इतरभेदत्वल्पेण धर्मेण सरश्येव विश्लेषो विशेष इति प्रत्ययनिमिचभूता जातिः कल्पते । सुख्यै 
जातिमत्तवेऽनवस्थारूपवबाघकसप्वात् । तथा हि-जातिष्वपरजातिसच्वे आत्माश्रयान्योस्याभय- 
चक्रकानवस्था रूपा दोषा अन्यत्र निर्णीताः । तदुक्तम्-- 

व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरोऽथानवस्थितिः। 
रूपहानिरसबन्धो जातिबाधकसग्रहः ॥ इति । 

अचानवस्थितिपदमात्माश्रयादीनामप्युपलक्षणम् , तेषां नियमेनानवस्थाप्रागमावि्वात् | 
पवं निव्यद्रव्यद्ृत्तिषु स्वा्रयव्या्रततिभ्रत्ययजनकेषु वेशेषिकाम्युपगतेष्वपि गुणक्रियादिविरुक्षणेषु 

विरोषेषु सामन्याभ्युपगमे परस्परममेदसं्यापनोदाय विरोषान्तरकल्पने तेऽ पि सामा- 
न्यान्तरसमवायेऽभ्युपगम्यमाने तेषामप्यमेदसंलयविषयत्वाद् विरोषान्तराभ्युपगमेऽनवस्था- 

प्रसङ्गः । जातिबाधकान्तराणि त्वत्र नोपर्वा तानि, अनुपयोगात् । यदि स्वन्तेऽस्ति करचिन्निः- 
सामन्यो विरोषः, तदा तदविरोपात् = अन्त्यविशेषतुल्यत्वात् सवंऽपि पूवं विरोषास्तथां-निःसा- 
मान्याः स्थुररित कतं विशेषेषु समान्याम्युपगमप्रयासेनेत्यन्यत्र विष्तरेणोक्तम् | गोपिण्डैषु 

तु सामान्याभ्युपगमे न किञ्चिद् बाधकमस्ति इति न तत्र यथाकथद्चित् सखादध्यमूलकामेदसमा- 

श्रयणेन जाप्यादिष्विव सदां निमित्तं परिकल्प्यम् । तदेवं यत्र जात्यभ्युपगमे प्रमाणवाधाऽस्ति 

तत्र सदश्धर्मरूपा जातिः । तथा चाभावेष्वप्यभावत्वरूपक्तामान्याभ्युपगमे तेषां जातिमच्वेन 
भावत्वापचेरमवनास्मकवममसामान्याद् यक्षानुरूपो बाररिति न्यायेन भवना नावरूपस्वानुरूप- 
सामान्यघम॑स्वात् । अभावोऽमाव इत्यनुगतप्रस्ययविषयतेति अमवनात्मकसामान्यघमंरूपैव 
अभावेध्वपि जातिरिति ॥*१४॥। 

नन्वस्ति नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यमिति सर्वेषां जातिषादिनां सम्मतं जातिरक्षणम्। 
घतच्च कालाकाशदविमेकत्वात् तद्भतेषु कालटाकाशदिक्त्वेषु नास्ति, अनेकानुगतत्वाभावात् | किञ्च 
यथैकत्वेन प्रत्यमिज्ञायमानेऽपि देवदत्तदेदे बाल्यकौमासय वस्थामेदेन भेद मादायानेकानुगता 
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यथा सामान्यविरोषाणामन्वयिधर्मोपाधिरसेदः तथाकारास्यापि संयोगोपा- 
धिमंद इति प्रकृतापेक्षः समु्वयः । आकाशेन संयोगो विद्यते येषामाकाञ्चाधि- 
करणानां घटादीनाम्. ते संयोगिनः । आकारां हि सर्वेषां मूर्तानामधिकरणम् ¦ 
अवकाङादानाद्धि तदाकाशम् । मूरतीस्तु भावाः परस्परं प्रतिबन्धका इति न तेऽव- 
काशदायिनः। संयोगिनां धमभेदः प्रव्यक्चादिप्रमाणसिद्धं परिमितत्वं तद्टराद्रा 
लोकप्रसिद्धं परिमितदेशवृत्तित्वम् । यत्र हि देशे संयोगः परिसिमाप्रो वतैते, स प्रदेशो 
भवत्याकाडशस्यानेकः। कायं प्रति देशः प्रदेश इति निवेचनात्। गणाश्च केचिद् व्याप्य- 
वृत्तयः, यथा रूपादयः । संयोगस्तु मतिंपरिच्छिन्नवस्तुषृत्तिरिति सव॑दा प्रदेश- 
वृत्तिरेव । अतः संयोगस्य नियतदेशतया संयोगिनोऽपि नियतदेशवृत्तय इति 

ना+ 

देवदत्तत्वजातिः परिकल्प्यते, तद्वदपि कालकायादिष्च काछाकाशत्वादिजातयः परिकल्पयितुं न 
शक्यन्ते । कालाकाशदिशां नित्यत्वेनावश्थापरिणासाभावेनावस्थमेदाभावादिति कथं सर्वषां 
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सग्दान नात्यभिघायकत्वस्य व्यापिसिद्धिरित्याशङ्कयाह-संयोगिधममेदेनेति। 

अस्याथं---यथा सामान्यानां विरेषाणाञ्च स्वानुगतारेप्रवत्तिव्यावृत्तिरूपाभिन्नधरमो 

पाधिकोऽमेदः परिकल्प्यते, तथा संयोगिधम॑मेदेन = आकाशस्य संयोगिनो ये धर्मस्तिन्नष्ठा 
घटादयस्तेषां भेदेन, च = अपि । अचर प्रकृती यः सामान्यविशेषाणामन्वयिधमोँपाधिकोऽमेदस्त- 
त्समुश्चायकद्चकारः । अभिन्नस्याप्याकाश्चस्य देरो परिकलिपिते देशभेदे परिकल्पिते, यद्वा 
संयोगिनाम् = आकाशसंयोगिनां घटदीनां यो धमंसेदः = घमम॑विशेषः प्रवयक्षाटिप्रमाणसिद्धः 
परिमितत्वरूपस्तेनाकाशस्यापि देरो परिकल्पिते = परिमितदेशच्तित्वे परिकल्पिते ति, तेषु 
घटादिपरिमितेषु देशेषु स्थितस्याकाश्चस्यापि परिमितत्वमापन्स्य (हदमाकाशम्', 
'इदमाकाशम् ' इत्यमिन्नामिषानप्रस्ययनिमित्तमाकाशवलरूपं सामान्यं विद्यत इति । 

अयं भावः--यथा सामान्यानां विशेषाणाञ्च स्वान्वयिघमोपाधिः = स्वानुगतानु- 
प्रवृत्तिम्याद्त्तिरूपाभिन्नधर्मनिमित्तकोऽअमेदः, तथाऽऽकाशस्यापि संयोगोपाधिः = स्वनिषठ- 

घटाटिसंयोगनिमिचको मेद इति रीत्या प्रकृतो यः सामान्यविरोषाणाममेदस्तदपेश्षः समुचय- 

इ्वकाराथः । संयोगिधमंमेदेन = आकारोन सह संयोगो वियते येषामाकाशाधिकरणानाम् = 
आकाश्द्त्ीनाम्, मूर्तानां घयदौनां ते संयोगिनः आकाशं हि सर्वेषां मूर्तानामधिकरणम् \ 

मूतंत्वश्च॒ परिच्छिन्नपरिमाणवत्वरूपम्। मूर्तानामवकाशचदानाच्चव तदाकाशषपदामिषेयम् । 
मूतांस्तु॒ मावाः संहतैरवयवेख्पेता इति परस्परं प्रत्यवकाशदाने प्रतिबन्धका इति न तेऽव- 
काशदायिनः । तदेवं स्योगिनां घथदीनां मूर्तानां धर्माणां मेदस्तेन । यद्वा संयोगिनामाका- 
श्संयोगिनां घटादीनां यो षम॑मेद्ः धमेविशेषः प्रस्यक्षादिप्रमाणसिद्धः परिमितत्वरूपस्तेन = 
तद्वशात्, अकाशस्याभिन्नस्य सचंगस्यापि देहो परिकल्पिते = लोकप्रसिद्ध ॒परिभितदेशचदत्तित्वे 
परिकल्पिते सति । अयं भावः यत्र देशे घयदि संयोगः परिसमासो वतते स भवत्यनेकः प्रदेश 
आकाशस्य विभोरपि ] कायं प्रति देशः प्रदेश्च इति प्रदेशपदनिर्वचनात् । गुणाश्च केचिद् 
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संयोगिधमेभेदन आकाशस्य भेदो भवत्युपाधिकृतो न स्वतः! यदाह- देशे च 
परिकन्पिते इति । दशमेदाच्च सामान्यमाकारास्यापि विद्यते ¦ अतश्च प्रतिदेशम् 
इदमाकाराम्, इदमाकारामः इत्यमिन्नाभिधानप्रव्ययानघृत्तिटक्षणमाकादरसामान्य- 
माकाशराब्द्गोचरोऽस्ति । 

एवं समानन्यायत्वात् काङादीनामपि प्रदेरपरिकल्पनेन सामान्यमुपव्णै- 
नीयम् । तथा हि-- कारस्य युधिष्ठिरादिसंयोगवशेन भेदे सत्यमिच्नं कारसामास्यं 
काङशाबव्दबाच्यमस्ति। एवं मेर् प्रदक्षिणमावतेमानस्य सवितर्लोकपाटगरहीतैदश- 
विरोषेय संयोगाः, तदुपाधिना सूयण दिशः संयोगे सति भेदेऽभिन्नं दिकसामान्यं 
दिकृशब्दवाच्यं परिकल्प्यम्) आत्मा त् प्रतिरारीरमन्य एवेति तत्राप्यस्स्येवास्मत्व- 
सामान्यम् । एवं समवायस्यापि सम्बन्धिभेदान्नानात्वोपचारे सवेतरेहवुद्धयनुच्त्त- 
जोतिः परिकल्पनीया । ननु च संयोगिरेरोनाकारास्य देरापरिकल्पः, तेन संयोगिना- 

द द ग च् - 

व्याप्यव्त्तयः = स्वसमानाधिकरणास्यन्तामादाप्रतियोगिनः "यः रूपरसादयः संयोगस्तु सूति. 
परिच्छिन्नवस्तृष्त्ति = मूर्यं परिमाणेन परिच्छिन्नं यद्वस्तु तद्उत्तिः परिच्छिन्नपरिमाणवद्वस्तु- 

वृत्तिरिति यावत् , इति सवदा प्रदेशतव्रत्तिरेव - अष्याप्यदृत्तिरेव ¦ अतः संयोगस्य नियतदेश्च- 

तया = परिच्छन्रदेशव्त्तितया, सयोगिनोऽपि घटादय आकाञ्चादयश्च नियतदेशद्रतय इति 
संयोगिधममेदेनाकाशस्यासिन्नस्यापि उपाधिङृतः = प रच्छेदकनिमित्तकृतो मेदो भवति, न 
स्वतः | तदे भोच्यते-"देरो च परिकल्पिते' इति । 

एवं देशमेदाच्चामिन्नस्याप्याकालस्य मेद् परकल्प्य, आकाशत्वजातिरूपं सामान्यं 
तस्यापि विद्यते । अतश्च प्रतिसंयोगिदेशम् इदमाकाशम्ः ईदमाकाशम्' इत्यभिन- 

शब्द प्रत्ययानुचत्तिक्ञप्यमाकाञ्चशब्दामिषेयमाकाशत्वरूपं सामान्यमाकारोऽप्यस्-स्यदषेयम् । 
एवं समनोपपचिकत्वात् काल्दिशोरपि संयो गधमंमेदेन प्रदेशं परिकल्म्यानेकत्वकल्पनयाऽ- 
मिन्नशब्दप्रस्ययनिमित्त काठत्वदिक्त्वरूपे सामान्ये उपवणनीये । 

तथाहि--युर्धि सादिसंयोगवरोन कालस्याभिन्नस्यापि मेदे सस्यनेकानुगतमभिन्नं काक- 
सामान्यं कालश्चब्दवाच्यमस्ति, एवं मेर प्रद श्चि णमावतेमानस्य सवितुरिनद्रादिलोकपालग्रहतिरश- 

विरोषेयँ संयोगास्तदुपाधिनातत्परिच्छिन्नेन, सूयं दिश्चः संयोगे खति तध्यामेदेऽनेकानुण्तमप्य- 
भिन्नं दिकसामान्यं दक् शब्दवाच्यं परिकल्प्यम् । आत्मा वु प्रतिशरीरमन्य एव-अनौपाधिकमेद- 

वानेव, इति तत्राप्यस्त्येवात्मत्वषूपं सामान्यम् ! एवं समवायस्य वस्वुतोऽभिन्नव्यापि सम्बन्धि 
भेदात् = प्रतियोग्यनुयो गिमेदात्, नानात्वोपचारे=नानात्वासेपे, सवत्र इह कपाङे घटः? इह तन्तुषु 
पटः, इत्यादीह बुद्धशधनुब्र चैः कल्पितानेकत्ववत्समवाथानुग ता समयाक््ररूपा जातिः परिकल्पनीया। 

ननु स्वकयोगिनां घटादीनां देरोन परिच्छिन्नेन मूतलादिनाऽऽकांशस्यापरि च्छन्नस्य 
देशपरिकल्पः = मृतला दिरूपपरिच्छिन्नदेशपरिकंल्पनम् , तेन चाकाञचश्य परिच्छिननदेशपरिकल्पने- 

नाकाशस्य परिच्छन्नस्त्रे व्यवस्थापिते तत्संयो गिनां घयादीनां परिच्डिज्नतन्तदाकारूपदेश्चपरिकल्प 
ए, 
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मितीतरेतराश्रयत्वम् । नैतदस्ति, इतरेतरव्यावृृत्तिरूपतेव रथादीनां मतैस्बापरि- 
च्छिन्नपरिमाणत्वं बोधयति । कनल्पितास्त्वाकारादेशा टोकम्रसिद्धाः संयोगिवस्तगतां 
परिच्छिन्रदेदातां ज्ञापयन्ति सामान्येन ह्याकारादेशत्वे रथादीनां प्रत्यक्षादिप्रमाणा- 
वसितरूपविरद्धं व्यापित्वमायोपितं स्वगतेन परिमितस्वेनाकाशस्य प्रदरकल्पनया 
निराक्रियते । यद्येवं कल्पिता देशाः, कथमाकाशास्य स्वतो निरवयवस्य देदमेदनिबन्धनं 
कायं जातिप्रक्ट्प्निक्षणं जा तिशब्दप्रवरृत्तिछक्षणं वा कुयुः, येन तद्गता जातिरभिधी- 
येत ? उच्यते । व्यक्तिस्थानीयानां देशानामद्रौ तदशेने यथासस्यस्वम्- 

असत्या व्यक्तयः स्प्रताः । (वार का० 3 । जाति° ३२) | 

इतीतरेतसाश्रयत्वमिति चेन्नैतदस्ति । त हि परस्परव्याबृत्तस्वरूपतैव ह्यवाधितपत्यक्चमो चरः- 

करता स्वानुपपत्या रथादीनां मूतंत्वम् = परिच्छिन्नपरिमाणत्वम् , आकाशस्य चापरिच्छिन्नपरि- 

माणत्वं वस्तुभूतं बोधय्रति । वं रथादीनामाकश्चष्य च विरुद्धपरिमाणत्र प्रमिते न प्रागुक्त 
रीत्या इतरेतयाश्रयदोषापादनावकाशः! किञ्च कल्पिता आकाशदेशा अनादिकालाल्छोकप्र्दधास्त 

एवकाशमंयोगिवस्वुरथादिग 7 परिख्छिनिकाशदेशचवृत्तितां ज्ञापयन्तीति कल्ितानामाकाद्य- 
देशानां संयो गिदेशकल्पनानपेक्नसेन नास्तीतरेतरश्रयदोषापादनावकाड्ः । रिञ्चकाशतसरूपेण 

सामान्येन स्वाचुपपच्या रथादीनामाकाश्चदेशस्वं व्यरस्थाप्यते | 

तथा हि--यदि रथादय आकारदेशव्त्तथो न स्युस्तरह्या खरो तत्कृतपरिच्छेदाभावेनाने- 
कत्वाभावे आका्चत्वरूपं सामान्य नोपद्रेत, ततश्च सवेषां शब्दानां जात्यभिधायित्वं न सिध्येत् । 
एवमाकाशचस्वरूपेण सामान्येन स्वानुपपत्या र्थादीनामाकाशदे शत्वे व्यवस्थापिते सति प्रव्याक्षादि- 

प्रमाणावसितं यद्रथादीनां परिच्छिन्नपरिमाणत्वात्मके सूपं तद्विरुद्धं यत् स्वाश्रयाकाशगतं 

व्यापित्वं रथादिष्वारोपितं तत् स्वगतेन = रथादिगतेन, परिच्छिचत्वेनाकाशस्य प्रदेशकल्पन- 
याऽऽकारोऽपि परिच्छिन्नत्वमापाद्य निराक्रियते । अस्मिन्नपि प्रकारे आकाशस्य प्रदेशकल्पनायां 
नास्ति संयोगिदेशकल्पनाऽपेक्षेति नास्तीतरेतराश्रयदोषावकाशः ! 

ननु यन्रेवं स्वतो निरवयवस्य विभोरदेशस्याकाशस्याकाशचत्वरूपसामान्यप्रसिद्धये देशाः 
कल्पिताः, तदा ते कल्पितत्वादेव कथं व्तरुभूतदेशमेदनिनन्धनं जातिप्रक्टृसिलशक्षणम् = जाति- 
प्रसिद्धिलक्षणम् , जातिवाचकशब्दप्रदरत्तिचक्षणं बा काय कुयुः, येन तद्गता = भाकाशगताऽऽ- 
काशत्वरूपा, जातिरभिधीषेतेति चरत्रोव्यते--यथा अदेतदशने सत भावानुगतस्य सत्ता 

जातिरूपस्येकस्य ब्रह्मण एव सत्यत्वम् , तदाश्रयमूतानां सर्वासां भावव्यक्तीनी ठु दद्यत्वजडत्व- 
परिच्छिन्नत्वादिनाऽसत्यत्वमिति स्वीकारेऽपि भ्यक्तीनामपि व्यवहारिक सत्यत्वं स्वीक्रियते, 
तथा तस्मिन्नेव दशने व्यक्तिस्थानीयानामा काद्चदेशानामपि व्यावहारिकं सत्थत्वामिति देशभेद 
निबन्धनानां सव॑षा जातिकायांणां निर्वाहः । पतदेव वश्यते- 

"असत्या जातयः स्मृताः इति । ( वा० का ३। जाति ३२) 
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इति वक्ष्यते, तथेहाप्याकाशस्य सत्यत्वे व्यक्तीनां न कथिष्टिरोधेभ.1 2९ 
अथवा युख्या एवाकाश्चस्य देशा घटादीनासिवेत्याह- 

अदेरानां घरद्योनं देश्ास्संबन्धिनो यथा | 
आकाङास्याप्यदेचास्य देदास्सम्बन्धिनस्तथा | २६॥ 

इह दे शोऽवयव उच्यते । घटादयश्चावयविनः स्वात्मनि निरवयवा: । ये 
हि तेषामवयवभूताः कपालादयस्ते आरम्भकः कारणभूता व्यतिरिक्ता एव समवाय- 
सम्बन्धेन सम्बध्िनः। एवमाकारामपि केनचिदप्यनारब्धत्वादमतं व्यापि निरव- 
यवमिस्यात्मभूतदेश्षाभावाद् द्रव्यादयः संयोगिन एवास्य देक :, तथा तद्ध द्ाद्ाकाक्ञ- 
भेदे सवेत्राभिन्नप्रत्ययानुगमाल्नातिपरिकल्पः । अगकारां द्यवच्छिन्दन्तोऽथो देशा- 
स्तस्य भवन्ति तत्छृतावच्छेदं चाकादामपि तेषामाधारमावापत्तेद् र इत्यन्योन्य- 

[ती 1. 0. 1 त । 

किञ्च॒ यथेकाद्विवीयन्रह्मरूपायाः सत्ताजाते सत्यत्वे शुत्यनुमानादिना व्यवस्थापिते 

सर्वास्तां भावव्यक्तीनां उ्यावहारिकसत्यत्वाम्युपगमेऽपि न कश्चिद् विरोधः, तथा प्रकृतेऽपि 

कल्पितानामाकाश्चव्यत्तनां व्यावदहारिकसत्यत्वाभ्युपगमेऽप्याकाशस्ये कस्य विभोनिरवयवस्य 

सत्यत्वे न कञ्चिद् विरो इति ॥ १५ ॥ 

अथवा यथां न्यायमते खीत्मभूतवियवरूपदेशरदहितानां वंखादीनां स्वात्म॑न्यति- 
रिक्ताः समवायेन सबगिधिनः स्वावयव, एव देशाः, तथा स्वात्मभतदेशरदितस्य समवायेन 

स्वसंबन्धिश्वव्यतिरिक्तदेशरदितस्य चाकाशस्य संयोगेन संबन्धिनो मूतां भावा एव दृशा 

इत्याद-अदे शानां षटादीनामिति | 

अस्यार्थः--इह देशोऽवयव उच्यते, नित्यसम्बन्धित्वात् ¦ अदेशानाम् = स्वात्मभूता- 
वयवरूपदेश्चरदहितानां घयदीनां यथा स्वात्मन्यतिरिक्ताः समवायेन स्वसबन्धिनः स्वावयवां 

एव देशाः, तथाऽदेश्चस्य = ध्वात्मभतस्वग्यतिरिक्तो भयसूपावयवरूपदेशषरहितस्य आकाशस्यापि 

संबन्धिनः = संयोगेन संबन्धिनो मूर्ता भावा एव देशा इति । 

अयं भाव - यद्यपि घटादय आरब्धत्वादवश्विनस्तथापि स्वात्मनि निरवयवाः == 
स्वात्ममूतावयवरदहिता. । ये हि तेषामवग्वमूताः कपालादयस्त॒ आरम्भकाः कारणभूताः, 
तेभ्यो व्यतिरिक्ता एव समवायसंबन्धेन तेषां सनन्धिनः | एवमाकाञ्चमपि केनचिदप्य- 
नारग्धत्वादमूतंम् .~ अपरिच्छिन्नपरिमाणम्, अत एव व्यापि निरवयवभित्यात्ममूतावयवरूपदे्च- 
रहितत्वात् समवायसंबन्धेन स्वसंबन्धिस्वव्यतिरिक्तावयवरूपदेशरहितत्वास्च द्रव्यादय 
( अत्रादिपदेन गुणक्रिये परिगते । इदं च सांख्यमतेन ) । संयोगिन प्वास्य दंशाः । 
पएवञखाकाशदेशचत्वेन परिकिलिपितितत्तःसंयोगिभावमेदादकाश्मेदे व्यवस्थिते सवेच्कार- 
माकाश्चमित्यभिन्नप्रस्ययानुगमादाकाशत्वजातिपरिकल्पनम्, अकाञ्चं ह्यपरिच्छिन्नमपिं परि 
च्छिन्दन्तस्तदुपाधिभूता अर्थास्तस्य देशा भवन्ति । तत्कृताक्च्छेदवच्चाकाश्चमपि तेषा- 
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देशस्वं मतीमतेयोः, म तास्त्वव्यापकाः परस्परमवच्छेदका न भवन्तीस्याधार एवै 
तेषां देश्चः ॥ १६॥ 

कथं तर्हि देशो गौणत्वव्यवहारः । यदि हि कस्यचिन्धुख्याः प्रदेशा आत्मभूता 
स्थुस्तदायं युक्तः स्यान्नान्यथेत्यत आह् - 

सिन्नवस्त्वाश्रया बुडिः संयोगिष्वनुवतेते । 
समवायिषु भेदस्य ग्रहणं विनिवतंते ॥ १७ 
अतः संयोगिदेरानां गोणत्वं परिकल्प्यते । 
अपिवेकात प्रदेशेभ्यो खख्यत्वं समवायिनाम् ।। १८ ॥ 

भिन्ने प्रथकसिद्धे बस्तनी आश्रयो यस्या बुद्धेः! अप्राप्यः भ्राप्चिः संयोग 
इति प्रथक्सिद्धपदाथंविष्रया संयोगदुद्धिः । भेदस्य ग्रहण विनिवत॑ते इति; यतोऽ- 
प्रथक्सिद्रानामिदवुद्धिदेतः समवायः, यथा "इह कपष घटः इति । अतः इति; 
सेदेन यहणात् । अविवेक त्, विवेक्तमराक्यत्वात् । यतो सिन्ना बुद्धिः संयोगिनम्, 
अतस्तस्पदेशानां गौणत्वम् । यतश्च समवायिनामभिन्ना बुद्धिः, अतस्तत्र सुख्यत्वम् । 
समवायप्रभावाद्धि प्रदेश्चेभ्यो विवेक्त' समवायिनो न राक्यन्त इति तेष्येव देशेषु 
कपाखादिष्वेव तदारब्धमवयवि द्रव्यभ्रुपरभ्यते । जतस्तत्र मुख्याः समव।यिन 
परदेरात्वेन व्यवस्थाप्यन्ते । संयुक्तानां त॒ नैवमिति. गौणत्वभिव्यनेनोपचारिकत्व- 
माकारदेानां समर्थितम् । 
[गी मौ मी ८. 1. 3... क क क ^ 1 त | 

माघारभावापन्नं तेषा देश हत्यन्योऽन्यं प्रति देशव्वं तयोमतामृतयोः । मूर्तास्वु भावास्तत एवा- 
उश्रापका इति परश्षरमवच्छेदकत्वाभावात्, परस्षरमाधारत्वामावाच्च न परस्परं प्रति देशा 
इत्यधिकपरिमाण आधार एवैतषां देशः, न ठ न्यूनपरिमाणा मावास्तध्य देशा इति ॥ १६ ॥ 

ननु यदि कस्यचित् स्वात्ममृताः प्रदे साः स्युस्तदा तेषु देशत्वभ्यवहारो मुख्यः, अन्यत्र 
गौणः स्यात् 1 यदि वु स्वस्यापि स्वसंोगिनः स्वसमवायिनो वा स्वव्यतिरिक्ता एव 

देशास्तद। दे गोणसव्यवहाये नोपपद्यते, गौ णत्वस्य मुख्यत्वापेक्षत्वात्, इत्याशङ्कय युग्मेन 
समाधानमाह-मिन्नवस्त्वाश्रया बुद्धिरिति, अतः संयोगिदेश्चानमिति च । 

अस्य पच्यदयस्याथः--मिन्नवस्त्वाश्रया = मिन्ने-प्रथक्सिदध-प्रथक्त्वेन ज्ञाते, दे वस्तुनी 
विषयतासंबन्धेन आश्रयो यस्या शुद्धः सा तथा भिच्वेस्तुविषयेति यावत् । एवंभूता 
बुद्धिः = इमौ संयुक्ताविति बुद्धः, संयोगिघु परस्परं भ्यावतंमानेष्वप्यनुवतते । अप्राप्तो 
प्रािर्दिं संयोग उति परथक्सिद्धपदाथविषया स्षयोगबुद्धिः समवायिषु तु पदाथ वस्तुगत्या 
परस्परं भिन्नेष्वपि देशमेदस्य ग्रहणम् , देशमेदबुद्धिपिनिवतते | एवञ्च यतोऽयुतसिद्धानाम् = 
अप्रथकसिद्धानाम्, पदार्थनामिह प्रत्ययहेवुः समव य इ त । यथा दृह् कपालेषु घटः इति । 
तथा चाप्रथकखिद्धतया देश्चामेदेन तेषां अ्रहणम् । अतः संयोगिनां प्रथकसिद्धतया देशभेदेन 
ग्रहणात्, संयोगिदेशानाम् = सयोगिरूपाणां देशानां गौणत्वं परिकल्प्यते = परिकल्प्य व्यवहियते । 
समवायिनां वु भावानां पदं शेभ्योऽवयवेभ्योऽबिवेकात् = अपथक्सिद्धत्वेन विवेरकतुमशक्यत्वात् = 
प्रथक्कतुमयक्यत्वात् , तेषं देशस्वव्यवहारस्य मुख्यत्वमिति 
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ननु च घटादीनां संयोगिनां परस्परसंयोगेऽपि परस्परदेरभावो 
न भवति, एवमाकादोनापि न स्यात् ¦ नैतद्स्ति। आकारोन सदा संबद्धा रथाद्य 
इति तत्राध्णरोपा युक्तः, न तु घट।दीनामनियतसंयोगानाम् । अत्त एव धटादि- 
ध्नाकाशानुगतः प्रत्ययो हर्यत एव घटाकाशः पटाकाड इत्यादि, अध्यारोपे चन 
सेदविगलनमिद्युक्तम् ॥ १५, १८ ॥ 

„ तदेवं वंशषिकदशोनाश्रयेण जातिपद्।थव्यापतिरुपपादिता । इदानीं विज्ञान- 
वादेनापि पद्ा्थेव्यवस्थामाह- 

अचुप्रदेत्तिरूपां यां प्रख्यातामाकरृति विदुः । 
केचिद् व्यावृत्तिषूपां तु द्रव्यत्वेन प्रचक्षते ॥ १९ ॥ 

न+ ~ च~ ~~~ र -। -ॐ ~ व्ण 

अयं भावः--यतो भिन्ना = भिन्नविषया, बुद्धिः संयोगिनाम्, अतस्तलदेशानां 
गोणत्वम्। यतस्व समवायिना भिन्ना बुद्धिः = अपृथक्सिद्धविषया, अभिन्न विषया च । 

तत्रा्यस्यो दाहरणम् - इह कपालेषु घटः° इपि । द्विवीयस्यो दाहरणं ठ् 'मृद्घटः, नीडो घटः" इत्यादि । 
अतस्तत्र प्रदेरोघु मुखंयत्वमिति। समवायव्रभाव।द्वि = समवा पसंबन्धस्याश्रुतसिद्धाचुयोगिप्रति- 
यो गिकत्वस्वमानबलाद्धि समवाग्रिनः स्वपरदेरोभ्य. = स्वावयतेभ्यः, स्वश्रयेभ्यस्चान्येभ्यः, 
विवेकम् = पृथक्कवम्, न शक्यन्त इति, तेष्वेव देशेषु = स्वावयवे्र कपालादिष्वेव, 
तदारग्धमवयविद्रव्यमुपूभ्यते । अतस्वन्र समवायिनः प्रदेशत्वेन खया अ्यवस्थाप्यन्ते = 
व्यवस्थया व्यवहियन्ते, संयुक्तानां तु नैवम्=न समवायिनाभिवायुतसिद्धत्वमिति तेषां 
गौ णदेशत्वमित्यनेन ५कारेणौपचारिकत्वमाकाशस्य देशानां समथितम् । 

ननु षयदीनाञ्च ( ठ ) सयोगिनां परस्परं संयोगेऽपि परस्परं देश्चभावो न भवति । 
एवमाकाशेनापि साकं ततस॑योगिनां रथादीनां परस्परं देशमावो न स्यादिति चेन्नैतदस्ति । 
वैषम्यात् ¦ तथाहि--आकारोन सदा संबद्धा रथादय इति तत्र परस्परं देशत्वाध्याोपौ युक्तः, 

न॒ तु घटपयाद.नामनियतसयोगानाम् = व्यभिचारिसंयोगानां स युक्तः आकारोन खह 
घटादीनां सदा संबद्धत्वादेव च घटादिष्वाकाशानुगतः = आकाशानुविद्धः, प्रत्ययो दश्यत 
एव घषयाकाश्चः, पटाकाश इत्यादि } 

नन्वाकाशस्य घयादीनाञ्च परस्परं देशत्वाध्यारोपे आका घटः, घटे आकारम्? 
इत्यादौ दयोर्मेदग्रतीतिनं स्यात्; द्वयोरयुतसिद्धयोरध्यारोपे नीलो धटः मृद् घट इत्यमेदस्थेव- 
प्रतीतिदशंनादिति चेन्न; - नाहार्थारोपे तथा सत्वऽप्याहःयाध्यारोपे मेद विगख्नामावत् = 

मेदविगलनमप्रतीतिस्तद भावात् । दृश्यते हि मुलचन्द्रयोराहार्थामेदाध्यारोपेऽपि मेदपतीतिः 1 

न त्वनाहार्यामिदारोपस्थले शुक्तिरजतयो मद ्रतीतिरित्येतत् सवसुक्तप्रायं क् ॥ १७, १८ ॥ 
तदेवं वैरोषिकदशंनमाश्रित्य सवषु शब्देषु जातिपदाथस्य व्या्िः ( अव्यभिचरित: 

संबन्धः ) उवपादिता । इदानीं "परज्ञा प्रसादं रुमते भिन्नेरागमदर्शनैः ( बाक्य० २।४६२ ) 
इति स्वोक्तयनुखरेण चिष्यबुद्धिवैशद्याय मध्यम काभिमतविज्ञा वाद समाश्रयणेनपि शब्देषु पदा्थ- 

^ भट 4 

व्यवस्यामाद-- अनुपरदृकिरूपामिति । अत्र पूर्वा ध्याम इत्युक्स्योत्तराधं "ताम् इत्वध्याहायेम् । 
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सवंपापद्ं हीदं शाखम्" इति, शब्दार्थोऽथं इति वा पदा्थव्यस्थेयम् ! 
अनुगताकारा या बुद्धिस्तस्यां प्रतिमासमानस्तदाकारोऽथेरूपतयावसीयमानवपुरय- 
विकल्पयीरभेदाध्यवसायात् सामान्यमाहुः । व्यावृत्ताकारबुद्धिसन्निवेसीत्वाकारोऽत् 
(च) दशने द्रव्यमिति प्रसङ्गादुक्तम् । एवं च बाह्यस्य सामान्यस्याभावादाकाञ्चाद्।वपि 
तत्समथेने न भ्रयतितव्यम् । अनपहवनीयाभिन्नाकारम्रत्ययोपजनस्य सर्वत्रैव सिद्धे 
विंज्ञाननये च सवमेव प्रत्ययात्मकमङ्गीकृतमेव । शब्दादुशरिवाद्राकारवती दुद्धिरुरपद्यत 
इति तदाकारस्यैव शब्दाथेत्वम् , न वबुद्धेः। स ह्याकारो बाह्योऽस्तु, न वा, शब्द्- 
वाच्यत्वस्य न काचित् क्षतिः ॥ १९॥ ॥ 

री 11 
नी 1 क 1 1 प 1 9 1 0 7.2, । 

अस्याथः--नेयायिक्रवैरोषिकादयः प्रह्यातामू=लोकमरसिदधाम् , यामाकृतिमूगोत्वघय्तवा- 
दिरूपां जातिम्, आक्रियते व्यावत्यंते स्वाध्यो यया षाऽऽकरतिः, करोते. क्रियाख्चामान्यार्थकत्वेऽपि 
अआङ्समभिव्याहारेण क्रियाविरोषरूपाथप्रतीतेः | अनुप्रव्रत्तिरूपाम् = परस्पर व्याचवृत्तास्वपि व्य॒क्ति- 

ष्वमिन्नयोरमिधानग्रत्ययोरनुबत्तिः = अनुप्रृत्तिसतद्रुपाम् - तया निरूप्यमाणं विदुः । केचित्त 

विज्ञानवादिनो बौद्धास्तामेवाकृतिं द्रव्यत्वेन = व्याव्ृत्ताकारबुद्धिविषयत्वेन, व्याव्रत्तिरूपाम् = 
अतदून्यादृत्तिरूपामपोहपदेन प्रचक्षते । यद्वा यथाश्रुत एव संबन्धः । नैयाथिकादयोऽन्प्रत्ति- 
रूपां प्र्यातां यामा्ृतिं विडु.; केचित्त व्याब्रत्तिरूपां तामेव द्रव्यत्वेन प्रचक्चत इति । अस्यामपि 

योजनायां पदानामर्थास्तु त एवेति । 

अयं भवः--'तवपार्षदं हीदं शाल्नम्ः इति, रब्दा्थोऽथः' इति वाऽभ्युपगममाशित्येयं 
पदार्थन्मवश्था कर्तव्या | तच्राद्यवाक्यध्यार्थः | हि = यतः, इदम् = व्याकरण्ाल्म्., सवपराषैदम् = 
सवासु दार्निकपरष॑स्यु मवे ततः सव॑द्र्शनसिद्धान्तानुगामिरपमस्य शाल्रस्यावश्यकमिति । द्वितीय- 
वाक्यस्याथस्तु --यः शब्दार्थः = श-दात्प्रतीयमानौऽथंः, स परवार्थोऽभ्युपगन्तम्य इति । एवं स्थिते 
विज्ञामवादिनो बौद्धाः-अनुगताकाय या घटः इस्ादिकाबुद्धिस्तस्यां प्रतिमास्मानो यो घरत्वादिस्पो 

बुद्धेराकारो बाद्याथरूधतयाऽध्यवसीयमानशरीरम्तं इश्यविकल्पयो = दर्यं बाह्याथः, विकल्पः = 
कल्पनारूपो बुद्धेराकारान्तरस्तयोः, अभेदाध्यवसायात् सामान्यमाहूुसपोहरूपम्-अतदृव्याडततिरूपम्। 

ञ््ाबृत्ताकारास नीलो घटः, पीतो घटः, शवेतो घट दप्यादि बुद्धिम घट इहपनुगतैकाकारेण सन्निवेश्ी 
तु = विषयीमवस्त॒ आ रारो घरलवादिरूपोऽन दशने = विज्ञानवादिमते द्रभ्यमिति प्रसंगादुक्तम्- 
्रव्यस्वेन प्रचक्षते इति। एवश्च बाह्यस्य सामान्यस्यामावाद्काञ्ञादवप्याकाशत्वादिः- 
सामान्यसमर्थनेन प्रयतितव्यम् । घटो षट इत्यमिन्नाकारपत्ययोपजनस्य = भभिन्नकारप्रत्यथो- 
त्पत्तेः, अनपरुप्यस्य सवेत्रेव मतेषु सिद्धेविज्ञानवादि मते च सवंमेष वस्तु प्रत्ययात्मकमङ्गी- 
कृतमेवेति घटत्वादिरूपं सामान्यमपि प्रस्ययात्मकमेव, न बाह्यम् । उच्चरिताच्च शब्दाद् 
धरत्वायाकारवती बुदधिरुत्पद्यत इति शम्दाज्जाताया बुद्धेन शब्दार्थत्वम् , तन्न शष्दस्यासकेति- 
तत्वात् , तयां सहतपत्तिक संबन्धाभावाच्च । किन्तु तदाकारस्येव शब्दार्थत्वम् । तत्न शब्दस्य 
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ननु च वस्तूनां देशकाङादिनिमित्तो भेद ईपि तदनाद्रेणाभिन्नान्येव तानि 
सिद्धानीति किमथ व्यतिरिक्तसामान्यकल्पनायां प्रयस्यत इत्याशङ्याह-- 

भिन्ना इति परोपाधिरसभिन्ना हति वा पुनः 
भावात्मखु प्रपञ्चोऽयं संसष्टेष्वेव जायते ॥ २० ॥ 

निरुपाधिनो वस्तुनोऽव्यवहाय्वात् सवे एव परोपाभ्याश्रयो व्यवहार इति 
सामान्यादौ व्यतिरिक्तसामान्यकल्पनेवमकारीत्यत्र तास्पर्याथेः ॥ २० ॥ 

एतदेव व्यतिरेकमुखेनापि प्रपञ्चयति- 
नैकत्वं नापि नानात्व न सत्वं न च नास्तिता। 
आत्मतच्त्वेष् भावानामसंखष्टेषु विधते ॥ २१॥ 

कत्वसङ्क्याधौीन एकत्वेन व्यवहारः, प्रथक्त्वनिबन्धनो नानासेन, सत्ता- 
निबन्धनः सत्त्वेन; स्वरूपसत्वेन तु सामान्यादीनाममावोपाधिनस्तीति व्यवहार 
इति संसगदशने सवः परो पाध्याश्रयोऽयं प्रपञ्चो वेचिच्यम् ॥ २९१ ॥ 

नेयो जो पभो (नः क.0> म. कनि, ४८१४५५७१ १० ० भ) -ज) कद् ५५१ क कन, 4 ५ 

सङ्केतितत्वात् , तेन सह ॒तस्योत्पत्तिक ;बन्धाच्च । स त्वाकारः शब्दाथरूपः सो्रान्तिकवेभा- 
षिकयोमंते बाह्योऽस्वु, अथवा विज्ञानवादिमते बाह्या माऽस्तु । तत्र शम्द् वाच्यत्वस्य न काचित् 
क्षतिरिति ॥ १६ ॥ 

ननु सर्वेषां वस्तूनां देशकालादि निमित्तको मेद इति तद नादरेण चाभिन्नान्येव स्वरूपत- 
स्तानि सिद्धानीति. भमिं तेषामभिन्नाभिधानप्रत्ययसिद्धये सामान्येषु विरोषेषु च 
तस्सिद्धये व्यतिरिक्तसामान्यकल्पनायां प्रयस्यते इत्याशचङ्क्याह--मिनना इति । भत्र यत इति, 
अत इति च पदद्वयमर्थवशादभ्पादायम् | 

अस्याथः--इमे मिन्ना इति, इमेऽभिन्ना इति वा पुनः सर्वोऽप्ययं व्यवहार प्रपञ्चो 
यतः परोपाधिः = दि्देश्षकालावस्थादिरूपपरोपाधिनि मिन्तकः, अतस्तरस्सृषटेष्वेव भावात्मसु = 

भावस्वरूपेषु जायते, न तु तदरस॑खष्टेष्विति । अयं भावः--निख्पाधिकस्य वस्तुनोऽव्यवहायस्वात् 
सवं एव॒ व्यवहारः परोपाध्याश्रय इत्येवं मत्वा सामान्यविशेषादावपि व्यतिरिक्तसामान्य- 
कल्पनाऽकारीत्यत्र तात्पर्याथेः ॥ २० ॥ 

देश्चकालादिसंसृषटेषु भावस्वरूपेषु भिन्नत्वादिग्यवहारस्य परोपाध्याश्रयत्वमन्वयमुखेनो- 

पपा्य तदसंसषटेषु तेषु तदभावं व्यतिरेकसखेनापि प्रपञ्चयति-नैकत्वमिति | मावस्वरूपेषु 
देशकालादीनां संसगोँऽन्वयः, तेषु तेषामसंसगोँ व्यतिरेकः 

अस्याथैः--भावानामरसंखषटेषु = सव॑ विधोपाधिसंसरग॑रहिवेषु, आत्मतस््ेषु = अनाधितेषु 
स्वरूपेषु, एकत्वं संख्यारूपं न विद्यते, अतो नैकत्वसंख्याधीन एकत्वेन व्यवहारस्तेषु । किञ्च, 
तादृशेषु भावस्वल्पेषु नानात्वमपि परथक्त्वमपि न विद्यते, अतः पृकक्त्वनिबन्धनो नानात्वेन 
व्यवहारोऽपि तेषु न भवति । किंञ्च, तादु घयदिस्वसूपेषु ख्ामान्यादिस्वरूपेषु च स्वं जातिरूपं 
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एवं उ्यतिरिक्तोपाधिददौन मूषन्यस्याघुना स्वसक्तय एवोपाधय इत्यद्रौ तदशेन- 

श्रयणापि प्राह-- 

सवंराक्टयात्म भूनत्वमेकस्थैवेति निणंयः | 
भावानामात्ममेदस्य कल्पना स्थादनधथिका ॥ २२॥ 

एकमेव ब्रह्म सर्वशक्तीति प्रमाणेन सिद्धेऽस्मिन्नथंऽविद्यापरिकल्पितस्य 
€ ५. ई 

सावमेदस्यापारमार्थिकलवात् कायं नानात्वोन्नीयमानः शक्तिभेद एवेकस्य युक्तः; न तु 
स्वरूपभद्ः ।. २२॥ 

तथाच 

तस्माद् द्रव्यादयः सवाः शक्तयो भिन्नलक्षणाः। 
ज € 

संखष्टाः पुरुषाथस्य साधिकानतु केवलाः ॥ २३॥ 
०. 1111 

स्वरूपसत्वं वा न वि - ते] अतस्तेषु सत्तानिबन्धनः स्वरूपससनिवन्धनो उ स्वेन व्यवहारो न 

मवति ! किञ्च, तादशेषु मावेषु नास्तिता च = अभावोऽपि, न विद्यते । अतस्तेषु भावेष्वभावो- 

पराको नास्तीति व्यवहारोऽपि न भवतीति रीत्या संसगदशंने ~ तत्तदुपाधिसंखष्ठानि सर्वाणि 

भावस्वरूपाणीति दशने, सर्वोऽप्ययं “भिन्नाः, अभिन्नाः इत्यादिभ्यवहारप्रपञ्चः = व्यवहार 

वैचित्यं परोपाध्याश्रय इति ॥ २१ ॥ 

एवं व्यतिरिक्तोपाधिदर्शनम् = सखरूपतोऽभिन्नानामपि वस्तूनां पोपाधिको मिन्नाभिन्न्- 

ह्वादिव्यवहारप्रपञ्च इति ट शनम् , उपन्यस्याघुना वस्तुभूतस्यैकस्येव ब्रह्मणः खशक्तय एवो- 

पायः - निमित्तानि नानाविवे व्यवहारप्रपञ्च इत्यदरेतदशं नमाश्नित्यापि प्राद-- सवंशक्त्यात्म- 

मृतत्वमिति । अत्रा्थवशाद् यदा-इति र्वा, टदा-इति चोत्तराधंऽध्याहाय॑म् । 

अस्याथः- -गदेकस्यैव ब्रह्मणः सर्वश्क्त्यात्ममृतत्वम् = सवशक्तितादत्मयम् , तादात्म्येन 

सर्वकारयानुकूरक्तिमच्वमिति निणेयः, तदा = मावानामात्ममेदस्य =स्वर्पभिन्नत्वस्यः 

कल्पना = पसोपाधिकत्वकल्गनाऽनथि का ~ निष्परयो जना स्यात्; स्वगतशक्तिमेदेनैव विचित्रविविध- 

व्यवहयरोपपचिसंभवादिति । 

अयं भावः “पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रयते शति, “इन्द्रो मायाभिः पुरूष इयते! 

इत्यादिधुतिरूपैः प्रमाणेः "एकमेव बरह्म सव॑शक्ति' इस्यम्मिन्न्थं सिद्धे सत्यविद्यारूपन्रह्मशक्तिपरि 

कह्पितस्य मावमेदस्यापास्मायिकलाद् व्रह्मरूप्सयामिन्ननिमित्तोपादानरूपस्य कारणस्येकसतेऽपि 

कार्यनानातेनोस्प्रे्यमाणः शक्तिमेद प्वैकभ्य उयवहारवेचिन्ये नियामको युक्तः, न तु स्वरूपमेद् 

इति ॥ ९२ ॥ 

एकमेव बरहम सर्वशक्ति, शक्तिभेद एव च कार्भेदस्य व्यवहारभेदस्य च प्रभोजकः, न 

ठ भावानां सरूपमेद इत्यद्वेतदशंनं द्रभ्यादिभावषटकलक्षणानां र्ता संखष्टानामेव पुरषाथ- 

साधकत्वम् , न वु व्यस्तानामिस्युपदश्न्नुपसंहरति-- तस्माद् द्रव्यादय दति । 
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{| < मार द्न्यगुणकमसामान्यविरोषसमवायख्क्षणाः पदाथ न प्रथग्भूताः । एकस्यैव 

राक्तयो विलक्षणव्यापारातुमेया इति ता यथायथमुपगतसमन्वयाः प्रावरणाद्यथक्रिया- 
कारिण्य इत्यस्मिन् मते सवेत्रेव जातिव्यक्तिप्रविभागः कल्पितः 

सत्यासत्यौ तु यौ भागौ (वा. का. ३ जाति, ३२) 
इत्यत्र वक्ष्यमाण इति नाकारादीनामपि कश्चिद्धिशेष इत्यर्थः । यथा हि वैशेषिकाणां 

[ज ।, ॥ ५ [1 [भ [, व्यतिरिक्तं सामान्यन् › नेवमिह्, केवरं विश्वमृतंः पद्ाथेस्य शक्तिमात्रम् । न केवलं 
नि ^, त्कृरि ॥ १ ४ 

सामान्यमेव, यावद् द्रव्यादयोऽपीति भ्रसङ्गात्कथितम् । मेदाभ्युपगमेऽपि द्रव्यादीनां 
संसष्ानामथकारित्वे बरमेकमेव राक्तिमदस्स्वित्य्थः ॥ २३॥ 

॥ । कै / 

तत्रैतत्स्यात् संखष्टाना साधनत्वे तासामसामथ्यम् , संसर्गस्येव तथात्वात्, 
तस्य च उयतिरेके द्र तापत्तिरिव्याशङ्याह -- 

अस्थार्थः--तस्माद् = एकस्यैव स्व॑शकः त्म मृतत्वात् , द्रव्यादयः-द्रव्यगुणकमंसामान्य- 
विरोषञ्मवायलक्षणाः षडमावाः, मिन्नलक्षणा=मिन्नस्वरूपाः, एकस्य ब्रह्मणः तत्तत्कार्यानुकरूलाः 
शक्तयः सर्वाः सन्ति। ताश्च संखष्टाः=सम्दिता एव पुरुषार्भस्य-प्रावरणजलाहरणादर्थक्रियायाः, 
साधिकाः, न तु केवलाः = पृथग्भूता इति । 

अयं भावः--एकस्येव ब्रह्मणो द्रभ्यादि मावषट्करूपेण परिणममानाः शक्तयः कार्यरूपेण 
प्रत्यक्षत्वेऽपि स्वरूपेगातीन्द्रियतवात् स्वाश्रयस्य ब्रह्मण एकत्वेऽपि प्रतिपदार्थोपजनं विशक्षण- 
व्यापारानुमेया इति वा -थायथं मगवत्संकल्पं तत्तत्कार्यानुकूलमदष्टचचानुखत्य यथाकायं परस्परं 
परा्तससर्गा एव ववरण्याचर्थक्रियाकारिण्यो न तु व्यस्ता इत्यरिमन्नदैतमते सर्वेष्वेव पदाथेषु 
जातिग्यक्तिप्रविभागो ब्रह्मणः शक्तिरूपया अविद्यया कल्पितः- 

"सत्यासत्ये, त यो भागौ? ( वा० का० ३ जाति. ३२९) 
इत्यत्र वद्यमाणः, न तु परमाथ इति कलितजाद्याधयाणामाकाशादीनामपि 

कृल्पितजात्याश्रयेभ्यो वटदिभ्यो न कर््िदिरोषः, उभयेषामपि कंल्पितजात्याश्रय- 
त्वात् ¡ यथा हि वेरोषिकाणां मते परमार्थमृताघु धटादिव्यक्तिघु परमार्थभूतमेव तत्तदृग्यक्ति- 
व्यतिरिक्तं सामान्यम् , नैषमिहादैतदशने, किन्तवेकस्येव पदार्थस्य ब्रह्मणोऽवि्याख्यया स्वशक्त्या 
विद्वमूरतैः केवर शक्तिमा्ं सामान्यम्, न केवरं सामान्यमेव तस्य राक्तिमात्रम्, किन्तु 
द्रभ्यादयोऽपि अवशिष्टाः पञ्च भावास्तस्य शक्तिमात्मेवेति सामान्यप्रसज्ञादुक्तम्-- द्रव्यादयः 
सर्वाः शक्तय इति | द्रव्यादीनां षण्णां पदार्थानां परमार्थानामवान्तस्मेदेनानन्तानामनन्त- 
शक्तिमतां ब्रह्मणः परमार्थमेदाऽम्युपगसेऽपि संसृष्टानां तेषामर्थक्रियाकारि्वापेक्षया लाघवादेक- 
मेव वस्तु ब्रह्मरूपम्, अनन्तशक्तिमेदस्तु अर्थक्रियाकारीति ॥ २३ ॥ 

तत्रैतत् स्यात् = वक्ष्यमाणं संभाव्यते, संखष्टानां व्रव्यादिरूपाणां शक्तीनां पुरषार्थ- 
साधनस्वे शक्तीनामसामर्थ्यम्) शक्तिषु विरोषणीभृतस्य संसर्गस्येव सामर्थ्यात्, अन्यथाऽसंखष्टाना- 
मपि तासां सामथ्यं स्यात् । एवच्च पुरुषा्थंसाधनसमर्थ॑स्य शक्तीनां संसग॑स्य ब्क्षात्ममूताभ्य- 

4 
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यथेव चेन्द्रियादीनामात्मभूता समग्रता । 
तथा सम्बन्धिसम्बन्धसंसर्गेऽपि प्रतीयते ॥ २४॥ 

क्षुरूपालोकसनस्कासय आदसममनइन्द्रियाथा वा परस्पराहितविशेषाः संघटिता 

विज्ञानहेतबोऽन्वयल्यतिरेकाभ्यां दृष्टा इति नेयमेभ्यः सामग्री नाम पदाथौन्तरं 
जनिका । अत एव हि सामग्रीजनकाः सामग्रीशव्दवाच्याः, वस्त्वन्तरस्यानुपरुब्धेः । 
एवमेकेन सम्बन्धिना सवशक्तीनामाधारभतेन प्रकृतत्वात्सम्बन्धो द्रन्यादिशक्तीनाम्। 
ततो य एकस्मादाधारादव्यतिरेकात्संसर्गो रूपसंमृच्छेनं तस्मिन्नपि संसग सति 
पुरुषाथंसाधके स्वभावभूता समग्रता विज्ञायते । तत्रापि हि आत्मभूता एव न्याया- 
याता, द्रव्यमात्रेण गुणादिसंस्मैरहितेन प्रभ्यन्यवहाराभावात्। एवं गुणादिमात्रेणे- 
व्यवरथंभाविनः संसगस्य द्रव्यादिभ्यो विवेकानवधारणात् तत्स्व भावतैव । कचि- 
सपाठः--'तथा सम्बन्धि सम्बन्धसंसर्गोऽपि प्रतीयते इति) तत्रापि सम्बन्धिना 

स्ताभ्यो व्यतिरेकः, अव्यतिरेको वा। आच द्वैतापत्तिः, द्वितीये चासंसृष्टानामपि तासां पुष्षार्थ- 

साधनसछप्रसङ्ोऽनिष्ट आपये तेव्याशङ्क्याह--यथेव चेति । 

अस्वार्थः--यथेव चेन्दरियादीनाम् = चक्षुरूपालोकमनस्काराणाम् ८ अत्र मनस्कारो 

मन्तोऽवधानम् , करोतेः क्रियासामान्यार्थकत्वेन भनिर्विरोष न सामान्यम्” इति न्ययेनावधानाथ- 

कत्वात्, आत्ममनदइन्दरियार्थानां वा परस्परं संघट्नरूपा समध्रता-सामग्री आत्मभूता = तेषां 

स्वरूपभूक्तैव, न ठ तेभो व्यतिरिक्ता, तथा संबन्विसंबन्य संसगंऽपि संबन्धिना = सव्- 

शक्त्याधारेण ब्रह्मणा संबध्यन्त इति संबन्धिसंबन्धा द्रव्यादिश्क्तयः, तासां सवन्धभूतानां 

शक्तीनां रूपसम्मूष्छनरूपः परस्परं संघटनात्मकः संबन्धस्तत्रापि ब्रह्मात्मभूतानां शक्तीनामात्म- 

भूतैव समग्रता प्रतीयत इति (तदभिन्नाभिननस्य तदभिन्नत्वनियमः' इति न्यायेन् ब्रह्याभिन्न एव 

स्वशक्तीनां परस्पर संबन्ध इति न् ब्रह्मणोऽदवेतहानिरिति । 
अयं भावः--चक्ूलपालोकमनस्काराः। भत्र रूपपदेनोदभूत रूपं गह्यते । तथा च नैया- 

यिकाः-ग्ह्वाति चक्षुःसंयोगादालोकोद् मूतरूपरीरिति मत्ममनदइनि.याथां वा परस्परेण परस्परस्मिन् 

जनितातिशथाः संघटिताः=पमुदायभावमवाप्ताः, यथायथमन्वग्रव्यतिरेकाभ्यां विंदोष्ज्ञानदेतवः= 

सामान्यन्ञानदेतव्य दष्टा इति नैतेभ्यः पदार्थान्तरं नामेयं सामग्री विदोषविज्ञानस्य विज्ञान- 

सामान्यस्य बा जनिका प्रसिद्धा लोके । अत प्व हि सामग्रीजनकाः = परस्परं परस्परस्य कार्यानि 

कूरुपरिपूणया क्तिकत्वरूपश्षमग्रत्वसंपादका एन सामग्री शन्द्वाच्याः, तत्र कारणसयुदायाति- 

स्किस्य सामग्रीशन्दवाच्यस्य वस््वन्तरस्यानुपलन्धेः । प्वमेकेन संबन्धिना ब्रह्मणा द्रव्यादि 

स्शक्तीनामाधारभूतेन सह संबन्धिनीनां प्रकृतत्वाद् द्रव्यादि्चक्तौनां संबन्धः 'संबन्िपंबन्ध- 

संसर्मः इत्यस्याथैः | ततस्च य एकस्माद् द्रव्यादिशक्तीनामाधारादव्यतिरेकाद् = स्वगतसजातीय- 

विजातीयभेदश्चन्यात् । ल्यन्छोपे पंचमी । एतां ब्रह्मस्वरूपं समाभित्येति, ब्रह्मणो द्रन्यादि- 

शक्तीनां संसग रूपरसमूच्छनं ~= स्वरूपसंषटनम् , तस्मिन् = तदपे संसर्गे पुरुषस्य प्रावरणा 
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सवेशक्त्याधारेण, सम्बध्यन्त इति सम्बन्धाः द्रव्यादिशक्तयः, तासां सम्बन्धानां 
शक्ती नामन्योन्यसंसर्गोऽप्यात्ममूत एवेति व्याख्या) यद्रा स्वे्क्तः पदाथेस्य 
सन्बन्धिनीनां शक्तीनां संसगेंऽपि संसगौवस्थायामपि तथेवासौ सम्बन्धः, आत्मभूत 
एवासौ संसग इत्यर्थः । चिस्सामान्यानुगमाश्च विद्रवस्य प्रमाणसिद्धोऽयेद इति 
प्रथमक!ण्ड एव निर्णीतम् ॥ २४॥ 

तदेवं यथादशेनं जातिः शब्देन प्रतिपाद्यते इत्युपपादितम् । सा च नित्येति 
नित्यः शब्दाथ; । तथा च । 

“नित्यावेवोपवर्णितौःः ( बा० का० ३ जाति० २) 
इ्युक्तम् । तत्र जातेर्नित्यत्वे कार्योपयोगमाह-- 

न तदुत्पद्यते किचचिद्यस्य जातिने विद्यते । 
आत्माभिन्यक्तये जातिः कारणानां पयोल्िका ॥ २५ ॥ 

पनित कति १ भ "किक न. 2 कषकः 9 > ७ 4 द शच > 

क्रियासाधके सस्यपि द्रव्यादिशक्तीनां स्वभावभूता = स्वरूपभूता समग्रता विज्ञायते । तत्रारि 

हि द्रव्यदिद्यक्तीनामात्ममूतेव समग्रता न्याग्रायाता = न्यायप्राप्ना गुणादि संसखगरहितेन द्रव्यमच्रेण 
द्रभ्यव्यवहाराभावात् | एवं गुणादिमत्रेणापि द्रव्यादिसंसगरहितेन तत्तदूव्यवहाराभावाद् 
इत्यवद्यंभाविन स्वस्मिन् स्वेतरकारणसं सर्गस्य द्रव्यादिभ्यो मेदानवधारणात् तत्स्वमावतैव ) 

'तथा सबन्धिसंबन्धसंसर्गोऽपि प्रतीयते इति क्वचित् प्रथमान्तपाठो इश्यते । त्रापि 

संबन्धिना सर्वशक्त्याधारेण ब्रह्मणा संबध्यन्त इति संबन्धाः संबद्धा द्रव्यादिशक्तयस्तासां 
संबन्धानां द्रव्यादिश्चक्तीनां परस्परं संसर्गोऽपि आत्मभूत एवेति व्याख्या । 

यद्वा सप्तम्यन्तपाठटपन्ते सववंशचक्तेरेकस्य पदा थस्य ब्रह्मणः स्बन्धिनीनां द्रन्यादिशक्तीनां 
संसर्गेऽपि संसर्गावस्थायामपि दथेवासौ संबन्धः, द्रव्यादिशक्तीनामात्ममूत एवासौ संसगं 
इत्यर्थः | माति घट इत्यादिरूपे प्रत्यये चित्सामान्यानुगमाच्च विश्वस्य प्रव्यक्च्रमाणसिदध 
एव ववस्य चिद्रुपेण ब्रह्मणा सहाभेद् इति प्रथमकाण्डे एव निणीतम् } तदुक्तं पञ्चदद्याम् - - 

अस्ति माति प्रियं रूपं नामचेव्यंशपञ्चकम् । 

आद्यं चयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो दयम् ।इति।।२५॥ 
तदेवं "जातिः पदाथः इत्ययं पक्त स्वत्तदशं नानि समाध्िव्योपपादितः ¦ सा च जाति- 

नित्या, एकस्या एव जतिः स्वासु व्यक्तिषु भज्खरासु समवायाभ्युपगमादिति जातिपदाथवादे 
नित्यः शब्दाथैः । तथा च~--'नित्यावेवोपवणितौ' (वा० जाति ३।२) इत्युक्तम् । 

अस्याथः-शन्दश्चम्दा्थौ नित्यावेवोपवर्णिताविति । तत्र श्चब्दः स्फोटरूपो नित्यः, शब्दार्थस्तु 
जातिरूप इति । तन्न नातेर्निस्यस्वे तत्तत्कार्यषु तस्या उपयोगप्रकारमाह-न तदुत्पद्यत इति } 

अस्यार्थः -जगति तत् किञ्चिदपि नोत््यते यस्य जातिनं विद्यते, जायमानानां 
प्भ्व॑स्ञावश्यंमावेन नेकत्वात्तेष्वभिन्नामिधानप्रस्ययनिमित्तमूता जातिरवश््यमभ्युपगन्तव्या । अते 
एव जननेन या प्राप्यते सा जातिरित्यभियुक्ताः । जातिशग्दस्य जन् धातोनिष्पन्नत्वाच्च । नित्येषु 
त॒ कारकाशचादिषु व्यक्त्यमेदान्न जातिः । यचप्यात्ममनञादिषु निव्येषु व्यक्त्यनेकत्वेनानुगत- 
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ठ्यक्ट्यधीना जात्यभिन्यक्तिरिति स्वाश्रयकारणानां प्रयोजकककेत्वमिवा » 
वटम्बते जातिः । सद्ा सन्निहिता कार्योसत्तौ कारणानां सहकारिणीव्यथः । निमित्त 
कारणत्वाद्रंशेषिकदशने जातीनामेषोऽथेः प्रयोजकपदेन भङ्गगयायिदहितः ।॥ २५॥ 

ननु कारणेष्वसन्निधानात्कथं तेषां प्रयोजिकेत्याह-- 
कारणेषु पदं कृत्वा नित्यानित्येषु जातयः । 
कचित्का्येष्वभिग्यक्तिसुपयान्ति पुनः पुनः ॥ २६ ॥ 

सबेगतत्वालजातीनां कारणेषु अपि सन्निधानात्पदवन्धः। तथा च जात्या- 
समना कारणेषु कायोणामवस्थानाल्नातिरूपोपरागेण तद्वसायात् तत्र साधनानां 

+ 2 ॥,॥ 

प्रत्ययनियामिका जातिरस्त्येव तथापि साऽत्र नोपवणिता उत्तराधेन तस्याः संबन्धासंमवात् । 
साच कार्येषु मावेषु विद्यमाना जातिः स्वाश्रयन्यक्त्युपजननद्वारा आत्माभिव्यक्तये = 
स्वामिव्यक्तये कारणानाम् स्वाश्रयस्य कारणानां प्रयोजिका = स्वाश्रयोत्पत्तौ प्रयोजककर्त॑त्वमिवाव- 
छम्बत इति | 

अर्यं माव्रः--जातेर्मिव्यत्वेन सदा सवत्र विद्यमानत्वेऽपि ग्यक्त्यघीना जाव्यमिव्यक्तिरिति 
स्वाभयस्य कारणानां स्वाश्रयोत्पत्तौ प्रयोजककतत्वमिवावकम्बते । नित्यत्वेन कायोँतपत्तेः प्राक् 
सदा छन्निहिता स्वाश्रथकार्योत्पत्तो कारणानां सहकारिणीति यावत् । 

यन्त॒ “निमित्तकारणत्वाद् वैरोषिकदशंने जातीनामेषोऽर्थः प्रयोजकपदेन भ॑ग्यामिहितः? 
इति देराराजेनोक्तम् । तच्चिन्त्यम् । कारणगतलातीनामिव कायजातीनामपि का्यनियतपूव- 
वतिसेऽपि अन्यथासिद्धत्वस्य तैरभ्युपगमात् | तस्मादकारणतेेऽपि कायजातीनां कायव्याप- 
कृत्वेनस्वामिन्यक्तये कार्णाबच्छेदद्रारा परम्परया कार्योत्पादनियामकत्वरूपं कायं प्रयोजकत्वं 
स्वाभिन्यक्तिफलर्ककायाँस्पादाय कारणप्रयोजकत्वमपि च द्रष्टम्यम्। कार्योत्पत्तेः प्राक् नित्यत्वेन 
कायदेरो संनिहितया कायेजाः +ऽवच्छिन्नानामेव दहि तत्तत्कायं प्रति कारणत्वं नान्येषामिव्येवं 

रीत्याऽपि कायंजातीनां कारणप्रयोजकत्वं द्रष्टव्यम् । तच्चानुपदमेव वक्षयते-कारणेषु पदं 
कृस्वेत्यादिना ॥२५॥ 

ननु कायंजातीनां कारणेष्वसमवायेनासम्निघानात् कथं तासां तस्प्रयोजकत्वमित्याशंक्याह- 

कारणेषु पदमिति । 
अस्याथः--जातयः=कायगता जातयः, का्यासपत्तेः प्राक नित्यानित्येषु कारणेषु स्यायमते 

नित्यानि कारणानि परमाणवः, सांख्यादिदशनेषु प्रघानपुरुषादयः, अनिव्यानि कयादिकारंणानि 
वीरणादयः सवगतत्वाद्पद् कृत्वा = संबन्धं कृत्वा, क्वचित्कायेषु- हध्येषु कायपु घषयदिषु, पुनः 

पुनरमिन्यक्तियुपयान्ति । केषुचित् कार्येषु त॒ लात्याश्रयेष्ु॒निष्पन्नेष्वपि जातयो ऽभिव्यक्तिं न 
न्ति । यथा बास्बादिषु बायुत्वादिजातयो न दशया व्यक्तिख्वभाववेचिच्या्दिति वा कायसंस्था- 

नानांमददयत्वादिति वा बोध्यम् | 
अयं भावः--जातयः सबगताः, यत्र क्व्न व्यक्तयः समुत्पद्यन्ते तत्र सवत्रेव कार्योत्पत्ति- 

ददो कारणसामधीवत् नियमेन {सन्निषानाव्तासां जातीनां कारणेष्वपि पदबन्धः = पदन्यासः, 



जातिसमुरेशः ६१ 

वृत्तौ कार्यौरम्मे तत्समवेतजात्यभिव्यक्तिरसकृद्ाश्रयोपङब्धौ मवति । नित्याः पर 
माणवः कारणानि, दशेनान्तरे वा प्रधानपुरुषादयः । अनित्या वीरणादयः । क्रचित् 
इति! दृरयेषु, किञ्चित् किर कायं जात्याश्रयं निष्पन्नमप्यदयम् । यथा वायु- 
द्रव्यमिति । वत्र हि तल्ना्यभिव्यक्तिनौस्ति ॥ २६ ॥ 

इत्थं च छृत्वा प्राक् परभवाद्पि जातेर्विद्यमानत्वान्नित्यत्वं पोषितम् । तथा च 
४७५ = 

जातिपदाथेनयेऽत्र जतेरुपयोगं दशेयति- 

निवन्यमानं यत्कमं जातिस्तत्रापि साधनम् । 
स्वाश्नयस्याभिनिष्पत्तो सां क्रियाणां प्रयोजिका । २७ ॥ 

घटं करोतीति कथमसतो निवैत्यमानस्य क्रियायां साधनभावः कमेण इत्ये- 
[. [ (रप ~~ € | [) ऋ 

तदत्र चोद्यं नावतरति । जातेः सत्वात् स्वाश्चयनिवेत्तनाय क्रियां प्रव्युक्तन कारण- 
क ~ --- भ 

संबन्ध इति यावत् , अस्ति, तथा च स्वोखत्तः प्राक् कार्याणां कारणेषु जात्यात्मना = जातिस्व- 

रूपेण अवस्थानात् का्यजातिरूपोपरगेण = का्यजातिरूपोपसंसृष्टतया कारणानगरुप्रहात् 

अब्यभिचरिताम्यां कार्णान्वयव्यतिरेकाम्यां कारणानां कार्यजात्युपसंसृष्टत्वानुमानात् 1 उ नयितव्येषु 

तत्तत्कार्थषु साधनानां प्रवृत्तौ सत्यां कार्यारम्भे सति कारणसमवेताया‡ कायजातेरभिव्यक्तिः 

स्वाभरयस्थोपल्व्याऽसक्ृद् मवति । कायोँदत्ते प्राक् कारणेषु सन्निहितायाः कार्यजातेरभि- 

व्यक्तिम मवति कारणाकासणाम् = कारणसंस्थानानाम्, तदनमि्यञ्चकत्वस्वाभान्यात् | 

का्योखत्तो सत्यां ठु तस्था असक्रद् अभिव्यक्तिमवति, कार्याकाराणां तदभिभ्यज्ञकत्वस्वभाव- 

सद् भावादिति ॥२६॥ 

एवं का्ोत्पसेः प्रागपि कार्यजातीनां विद्यमानत्वात्ता्षां नित्यत्वं पोषितम् । तथा च 

निलयनेकमनेकानुगतं सामाग्यमिति लश्चितां जातिं तस्याः शब्दार्थत्वञ्च प्रसाध्य जातिपदा्थं नये 

व्याकरणशाल्च जातेरुपयोगं दर्शयितुमाह-निवत्य॑मानमिति । 

अस्या्ः--घटं करोतीत्यादौ यत् निवत्यमानं = निष्पाद्यमानं घटादिकं कमं तत्रापि, 

अपिना तत्साधनक्रियायामपि जातिः का्यौपचेः प्राक् कारणेषु कृतपदनन्धा साधनम् । यतः खा- 

कार्योत्पत्तेः प्राक् कारणेषु कृतपदं ऋायजातिः, स्वाश्रयस्याभिनिष्यत्तौ स्वाश्रयस्य कायस्य सिद्धो, 

क्रियाणाम् सवेषां कारकव्यापाराणामू्, कारणोपसंसुषटा सती प्रयोजिका । यानि ठ भक [रणानि 

कायोखति देशे सन्निहितानि तेषु संखषशाऽपि कार्यजातिनै स्वाश्रयामिनिष्पत्तये तेषां कार्यानुूल- 

व्यापारप्रयोलिका तेषां स्वतोऽकारणत्वात् ! जातेः कारणव्यापाराणामेव त्वरकखादिपि । 

अय भावः--नित्यत्वेन कार्योत्पत्तेः प्रागपि जातेः सत्वात् स्वाश्रयनिवतनाय जायमानां 

तत्तत्कारणक्रियां प्रलयुक्तेन कारणेषु पदबन्धन्यायेन प्रयोजकत्वात् घट करोतीत्यादौ निवेत्यं- 

मानसयासतो घयदेः कर्मणः कथं क्रियायां साधनामाव इत्येतत् चोचम् = प्रश्नः, नानावररेरति । 

निर्व्यकर्मणो पटदेनातिरूपाश्रयेण क्रियासाधनता, व्यक्तिरूपाभरयेण च कमता निवत्त इति 
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पदवन्धस्यायेन प्रयोजकत्वादिति जातिरूपाश्रयेण च साधनता, व्यक्तिरूपाश्रयेण च 
कमता, निवन्त्यैव इति कारकं क्म॑ति सामानाधिकरण्योपपत्तिः । न हि जातिव्यक्ती 
भव्यन्तमिन्न गव।रववत्, क॑मूच्छितस्वभावत्वादिद्युमयरूपाश्रयो ज्यपदृशोऽविरद्धः। 
प्राप्यविकार्ययोस्तु क्मणोस्त््वात् स्वत एव स।धनतोपपत्तिरिति "निवंस्यंमानम्' 
इति विशेषमाह । जात्यात्मना च निरूप्य बस्तु कारणेषु योग्येषु प्रबतेन्ते तदर्थिन इति 
श्रयोजिकाः इत्युच्यते । एतल्न जात्यभिधानपक्षे संभवति घटशब्देन जातेरभि- 
धानात् । व्यक्तिपदाथपक्षे तु उपचारसत्ताश्रयं साधनत्वं वक््यति- 

व्यक्तौ पदार्थं शब्दादेजेन्यमानस्य कमणः । 
साधनत्वं तथा सिद्धं बुद्धिरूपप्रकल्पितम् ॥ इति । २७। 

(वा, का. २ सा. ७) 

कारणानां प्रयोजिका ज।तिरिव्युक्तम् । तथा च जातिपदाथपक्षे न द्र्यस्य 
क्रियासाधनत्वम्, अपि तु सेव विधिप्रतिषेषयोः साधनं जाविरित्याद- 
वटः कारकम् । घटः कर्मेति व्यवहारे सामान्याधिक्ररण्योपपत्तेः । जातिव्यक्ती च परस्परं 

गवादववद् नात्यन्तमिन्ने, दयोः संमूच्छितस्वभावत्वात् = परस्परं संदिर्टस्वभावत्वादिति 

निर्वत्यकर्मणि जातिरूपाश्नयः कारकमिति व्यपदेश्लो व्यक्ति रूपाश्रयस्व कमेति व्यपदेशो न 
विरुध्यते । प्राप्यविकार्थंयोस्तु कर्मणोः क्रियातः प्राक् स्वात् स्वरूपेणैव क्रियासाधनतोपपत्तिरिति 
तमोनिद्वकमपिक्षथा विरोषं मस्वाऽऽह-- निर्व््य॑मानमिति । तत्तत्कारणेष्ु वत्तस्कायं जात्यात्मना 

सन्निदितं निरूप्य त॒ जात्याश्रयतया योग्येषु कारणेषु कार्यार्थिनः प्रवतेन्त इति जातिः सा 

कारणक्रियाणां प्रयोजिकेव्युच्यते 1 एतस्च घटं करोतीत्यादौ घटम्य निवस्थकर्मत्वं जात्यभिधानपक्षे 

प्रागुक्तरीत्या संमवति, षरश्ब्देन घटलत्वजतिरभिघानात् । व्यक्तिः पदाथं इति पश्च ठु कार्योत्पचेः 
प्राग व्यक्तेरसत्वादुपचारसत्ताश्रयम्=काये उपचारस्य आसोपर्य विषयीमूता या बुद्धिखत्ता तदाश्रयं 
तनिमित्तकम्, का्योत्यततेः प्राक् का्बुदधेविचमानत्वात्तदूगतां सत्तां काये आरोप्येति यावत् 
व्यक्तेः कारणगतक्रियासाघनत्वं वक्ष्यति ॥२५७॥ 

व्यक्तौ पदाय शन्दादेज॑न्यमानस्य कमणः ) 
साधनत्वं तथा सिद्ध बुद्धिरूपप्रकलितम्, | इति ।। 

(वा, का. ३ साध. ७) 

अस्यार्थः--यथा बुद्धिव्रत्तिविषयीभूतमातरमर्थं बाह्येष्य्षु सध्यस्य रन्देषु शक्तिभेदः 
परिकल्प्यतेऽभिषावृभिः, दथा व्यक्तौ पदार्थ स्वीक्रियमाणे शन्दं करोतीत्यादौ जन्यमानस्य 
निरवस्य॑स्य कर्मणः शम्दादेब्दधिरूपप्रकल्पितम् बुद्धिविषयीभूतस्य शम्दादेयंदान्तरं रूपं तस्य 
बायेषु शब्दादिषु अध्यासेन प्रकल्पितं जननादिक्रियासाघनस्वं सिद्धम् । बोद्धस्य शब्दादेः 

कार्योत्पत्तेः प्रागपि विद्यमानत्वादिति ।२७॥ 
कारणानां प्रयोजिका जातिरिति, “सा क्रियाणां प्रयोजिका! इति चोक्तं प्राक् । तथा च 

जातिः पदायं इति पक्षे न द्रभ्यस्य क्रियासाघनत्वम्, भपिं तु जातिरेव विधिप्रतिषेधयोः साधन्. 
मित्याश- विधो वेति । 
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विधौ वा प्रतिषेधे वा ब्राह्यणत्वादि साधनम् । 
व्यक्त्याभिताभिता जाहः संख्याजातिविरेषिक्ा | २८ ॥ 

जातेः पद्ाथंस्वे तत्र विधौ चोदिते प्रतिव्यक्तिपरिसमाप्र्वात्तस्याः सकृद 
नुष्ठानेऽपि कृतः राच्लार्थो श्राह्मणमाकभेत' इति । एवं व्राह्मणं न हन्यात् इत्यादिरपि 
प्रतिषेधो जातावेव । सकृदनुष्ठानेऽपि च पुनरुल्लङ्कने चोदितस्य दोषः! तथा हि-- 
अहननं चोदितम्, हननं तु कचिदनुष्ठितमिति विरुदधक्छियाचरणास्रत्यवाय एव । 
क्वचित्त विध्यनुघ्ठानेऽन्यत्र तदमावेऽपि न विरोधः । तथा च!हुः- 

नाकरणानि विधि बाधन्ते प्रतिषेधस्तु कियां निवतयतिः इति । 
1 -- 41 

अस्यार्थः विधौ वा ब्राह्मणमाल्मेवः इत्यादौ, प्रतिषेधे बा -न ब्राह्मणं हन्यात् 
इत्यादौ, ब्राह्मणत्वादिरूपा जातिरेव तयोः साधनम् । अत्र साक्षान्जातेवि धिप्रतिषेधसाधनत्वा- 
भवेऽपि स्वाश्रयद्वारा तत्वं बोध्यम् । जात्तिपदा्थ॑वादे विभक्त्याऽपि संस्यागता जातिरेवाभि- 
धीयत इत्यभिम्रेव्याह--व्यक्त्याधिताधितेति । व्यक्ति द्रव्यमाधिता यां एकत्वादिरूपा संख्या 

तामाश्चिता या जातिरेकत्वत्वादिरूपा स्वाश्रयसेदभिन्नेष्वेकत्वादिसंख्यारूपेषु गुणेष्वभिन्रकार- 
प्रत्ययानुब्रनतिनिमित्तं खा प्रातिपदिकवाच्यां द्रव्यगतां जातिमेकार्थस्मवेतसमवायात्सामानाधि- 
करण्येनावच्छिनन्ति = विशिनष्टि ! अतो श्यक्त्याधिताश्चिता संख्याजातिजतिद्रग्यगतायाः प्राति- 
पदिकवाच्पराया विरोषिकेद्युक्तम् । यद्यपि ^प्रकृतिप्रव्ययो सहाथ ब्रतस्तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम् ” 

इति न्यायबलात् संख्याजातेः प्रत्यया्थ॑त्वेन प्राघान्यास्संख्याजातिर्विरोष्येति वक्तुमुचितम्, 
तथापि वास्तवेन रूपेण तस्या एकार्थसमवेतसमवायसंबन्धावच्छिनसामानाधिकरण्यसंबन्धेन 

दरव्यजातिविरोषगत्वात्संख्याजातिविशेषिकेत्युक्तमि ति । 

अयं भावः--जातिपदाथंवादे तत्र विधौ चोदिते = जातिकमि दायां कस्याञ्चिद् विधेय- 
भूतां क्रियायां विदहितायाम्, जति. प्रतिव्यक्तिपरिसमापत्वात् = पर्याप्तत्वाद् ब्राह्मणत्वादिकर्भि- 
काया आरूम्भनादिक्रियायाः क्वचिद् व्यक्तौ सक्रदनुष्ठानेऽपि श्राह्मणमारूभेतः इति शच्त्राथैः 
कृतः स्यात् । एवं न ब्राह्मणं हन्यात्" इत्यादिः प्रतिषेधोऽपि जातावेव । तथा च ब्राह्मण- 
जातिकर्मकहननामावविषयकस्य संकस्पस्य सङृदनुषठानेऽपि क्वचित् कदाचिद् ब्राह्मणहननक्रियया 
च तस्य उकल्पस्य विहितस्य शुनरल्छड्घने = विरोधिक्रियानुष्ठानेन. बाधे दोषः = प्रत्यवायः । 
तथाहि--नेक्ेतो्यन्तमादित्यम्' इत्यादावनीक्षणविषयकक्ंकल्पवत् (न ब्राह्मणः हन्यात् 
इत्यत्र ब्राह्यणहननाभावविषयकः संकल्पो दिदितः, बाह्मणहननामादस्याविषेयत्वात् । विध्यथेन 

नजः संबन्धे ब्राह्यणकर्मकद ननविधिनिषेधस्तु नात्र बोध्यते, रागतः प्राप्तत्वेन तदूविषेरप्रसक्त- 
त्वात् । एवञ्च यदि ताहशसंकल्पविरोधिद्ननं स्वचिदनुष्टिति तदा बिहि्तवरुद्धक्रियाचरणात् 

प्रत्यवाय एव । क्वचित्तु श्राह्मणमालमेत' इत्यादि विहितव्राह्मणारम्भनादिक्रियानुष्ठानेऽस्यन्ान्यद् 
च तदभावेऽपि न विरोधः । ब्राह्मणालम्भनदेः काम्यत्वेनानित्यत्वात् , कामनाया अभावे तद- 
भावस्येवौचित्थात् । सकख्बराह्मणारम्भनस्या्क्यतवाञ्च । सकख्व्राद्यणदननाभाव विषयकः 
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तस्माचयदा यदा हननबुद्धिरुत्प्यते तदा तद् प्रतिषेधः सबेत्र ब्राह्मणजातौ व्याप्रियते । 
अत्र च जात्यवच्छिन्ने हननकतेठ्यताप्रतिषेधावभासस्य सङ्कल्पस्यालुषठेयत्वम् । इत्थं 
रत्तिनिलत्तिमये पुरुपाथं सवत्र जातेरुपयोगो दर्धितः अनुष्ठानस्य प्रधान्यात्तदङ्गम् 
( द्रव्यसंखयाभ्यां युज्यते )-- 

“पराङ्गभूतं सामान्यं युज्यते द्रव्यसंख्यया ( बा. का. ३ जाति ८२) 
इति वक्ष्यमाणन्यायेन । सङ्कयाविवक्षामत्राह् “्यक्त्याध्रिताभिता” इति । व्यक्ति द्र्य- 
माश्चिता या एकत्वसङ्कया तदाधारा या जातिः आश्रयभेदमिन्नेष्वेकत्वगुणे षु प्रत्यया- 
नुघ्रत्तिनिमित्तं सा प्रातिपदिकवाच्यां द्रन्यजातिमेकार्थंसमवेतसमवयादवच्छिनत्ति । 
जातेः पदाथेत्वे विमक्तेरपि संख्याजात्यभिधायित्वात् वास्तवेन च रूपेण संस्याजाति- 
विंरोपि का | रदाड्देन तु प्रत्ययाथंस्य प्रधान्याद्विरष्यासौ | एव चैकत्वसद्कूयाया अप्र 

संकल्पस्तु कठुमकतमन्यथाकतंञ्च शक्यत इति नित्यत्वेन विधीयते । अतस्तदकरणे तद्विरोधि- 
केरणे च प्रत्यवाय एव । 

तथा चाहुः--“नाकारणानि विधि बाधन्ते प्रतिषेधस्तु क्रियां निवर्तयति” इति | 
अस्यार्थः--अकारणानि = अभावाः का्यनिवतपूरवंखवं दि कारणत्वम्, तदभाववन्ति 

कारणानि = अभावाः, अभावेषु ताहश्चसत्वामाकात्। अतएव मात्रा एव कारणानि नत्वभावा 
इति बद्धाः | 

अत एव च भावो यथा तथाऽभावः कारणं कायंवन्मतःः इति नैयायिकानां तन्मत 
पस्याख्यान प्रासः । तथा चाकारणानि -नजर्थाभावाः किडाचयेन विभिना सह मंसर्गमनुमूय न 
ब्रह्मणं हन्यात् न सुरां पिबेत् इत्यादौ ब्राक्षणहननमुरपानादिविधि न बाधन्ते न निषेधन्ति 
ब्राह्मणहननञुरापानादीनां रागतः प्राप्तत्वेन विधिरत्यन्तमप्राप्तौ इत्येवं लक्षणकविधेरगोचर- 
स्वात् । अतो नञर्थः प्रतिषेधस्तु क्रियया सह संबध्यमानो रागतः प्राप्तां पानदहननादिक्रियामेव 
निवतेयतीति। तस्माद् यदा यदा हननघुदधिरत्पचते तदा तदा नञर्थः प्रतवेधः सव्र = सर्व. 
व्यक््यवच्छेदेन ब्राह्मणजातौ म्यामियते । अत्र च नात्यवच्छिन्नकर्तव्यताप्रतिषेधावभासस्य 
ब्राह्मणत्वजात्यवच्छिन्न संबन्धिनौ अरा इननकतव्यता तस्या यः प्रतिषेधोऽवभासस्तदवभासस्य 
तद्विषयकस्य संकल्पस्य नन ब्राह्मणं हन्यात् ' इत्यत्रानुष्ठेयत्वम् = विषेयत्वम् । नेक्षेतो्न्तमित्या- 
दावनी्षणसंकस्पवत् ] इत्थं ्राज्लणमारमेत' इत्यादौ प्रवत्तिरूपे पुरुषार्थसाधनत्वात् पुरार्थे, 
“न ब्राह्मणं हन्यात्? इत्यादौ निद्चिरूपे पुरुषाशे साधनत्वात् पुरुषां सर्र जातेरपयोगो 
दशितः | वेयाकरणनये भभाव्प्रधानमाख्यातम्' (निरुक्तम् १।१।) इति यास्कवचनानुरोषेन अनु- 
छानस्य = क्रियायाः आघान्यात्तदङ्गं सामान्यं यथायथं विशेष्यत्वविरोषणत्वास्यां रूपाभ्यां 
द्रग्यसषख्याम्ां सह युन्यते यदाह-- 

"पराज्ञभूतं सामान्यं युज्यते द्रव्यसंख्यया (वा. का. ३ जाति. ८२) इति वक््यमाणन्या- 
येन } अत्र पराङ्गभूतम्-इत्यस्य क्रियाङ्गभूतमित्थरथः । द्रभ्यसंख्यया इत्यत्र द्रव्यस्हिता संख्येति 
मध्यमपदलोपी समामः, पकवचनानुरोधात् । अत्र संख्यापदं संद्याजातिपरम् “संख्याजाति- 
विरोषिकाः इ्युक्त्ययुरोधात् । 
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विवक्षितत्वान्न युगपद नेकव्यक्तिविषयमनुष्ठानं चोदितम् । सत्यपि जातिदाथस्वे एक- 
स्यामपि च व्यक्तौ सवौत्मना परिसमाप्रा जातिरिति न काचित क्षतिः! कामनाहेतुकश्च 
विधिरिति सत्यां कामनायां व्यक्त्यन्तरेऽप्यनुष्ठानाविरोधः । एवं प्रतिषेधेऽपि हनन- 
वुद्धिर्निमित्तमिति तदुस्पत्तौ सवत्र तस्मवृत्तिः। तदेवं जातेः पद्ाथंस्व चोद नासूपपत्तिः 
यदाह् वाक्यकारः-- 

“धर्मदारं च तथा' । इति ॥ २८ ॥ 
ननु जातिरेव पदाथं इत्यवधारणानुपपत्तिः, तस्याः स्वाश्रयसमवायावियो गात् 

अत एव चासां कायंसिद्धः कारणानामाश्रयेषु प्रतिनियतेषु भाव इत्याश्रयादुत्कषे- 
यितुमरक्या जातिः केवला कथं शब्देनाभिधीयत इत्याश्चद्कथ दृ्टान्तेनेतदुपपाद्- 
यितुमाह- 

यथा जलादिमिन्यक्तं खुखमेवाभिधोयते । 
तथा द्रञ्सरनिव्यक्ता जातिरेवाभिधीयते !। २९॥ 

मेधिक 

न च क्रियायां विशेषणतयाऽन्वितस्य सामान्यस्य द्रव्ये त्वेनान्वयायोग इति वाच्यम् । 
द्रव्यद्रारकस्यैव क्रियान्वयस्यात्र विवक्षितत्वात् । द्रव्यजातौो संख्याजातियोगविव्चामाह-- 

"्यक्त्याभ्रिताधिताः इति । एतदर्थस्त प्रागुक्तः । एवञ्च ¶्राह्मणमालमेतः इत्यत्र ब्राह्मणमित्ये- 

कत्व ः"ख्याया विवक्षितत्वान्न युगपदनेकव्यक्तिविषयकमारम्भनावुष्ठान चोदितमिति । सत्यपि 

जातिपदार्थत्वे एकस्यामपि च व्यक्तौ सर्वात्मिना परिसमाप्ता जातिरिति च कृत्वा न काचित् 

क्षतिः । श्राह्मणमार्मेतः इति विधिश्च कामनाेठक इति सत्यां कामनायां ब्रा्यणभ्यक्त्यन्तरेऽपि 

भआलम्भनानुष्टाने ब्राह्यं न हन्यात् इति प्रतिषेषेन सदाविरोधः । एवं ब्रह्मणहननम्रतिषेषेऽपि 

हननबुद्धिनिमित्तमिति तदूुद्धधत्पत्तौ सर्वासु ब्रह्मणग्यक्तिषु प्रतिषरेधप्रृत्तिः । तदेवं जाते 

पदार्थत्वे सर्वाश्च प्रवृ्तिनिवृत्तिचो दनापूपपर्तिभवति । यदाह वाक्यकारः--“घमशालञ्च 

तथाः इतिं । 

अस्या्थः- न केवषं छौ किकवाक्यमेव ज(तौ प्रद़त्तिनिब््योवोंधकम् , किन्तर्हि) धमं- 

शालश्च ~ धर्मशाल्रमगि, तथा जातौ प्रहत्तिनिचरृत्तिगोधकमिति ॥२८॥ 

ननु जातिरेव पदाथ इत्यवधारणानुपपत्तिः, तस्याः स्वाश्चयद्रव्यसमवायावियोगेन द्रव्य 

स्यापि पदार्थत्वौचित्यात् । अत एव च कार्योत्पत्तेः प्राक् कारणेषु संसगमनुभूय का्यसिद्ध 

कारणानामासां प्रतिनियतेषु आश्वयेषु भावः = समवायेन सत्वम्, न सवेद सवगानामपि इत्यत 

आश्रयात् पृथक कर्व न शक्या जातिरिति केवला सा कथं शब्देनाभिघधीयत इत्याशंक्य इ्टान्ते- 

नैतदुपपादयितमाह--यथा जलादिभिरिति । 

अस्यार्थः--यथा जले आद्यं वा स्वं मुखं पश्येत्यादौ जलादिमि्यक्तम् = अभिन्य- 

ज्जितम् , अन्तर्भावितण्ययेत्वात् । गौणं मुखमेव मुखशब्देनाभिधीयते, न शुद्धम्, तस्य तत्रा 

९ 
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प्रतिबिम्बे भावान्तरोत्पत्तिः 
“विरुद्धपरिमाणेषुः ( वा. का, १ । १०० ) 

इत्यादिना पूवं निराकृतेति यथा गुखादिप्रतिबिम्बमादरदौ भरान्त्यापि ररयमानं 
मुखशब्दाभिषेयमादशौदिव्यञ्चकरहिवं शुद्धम् । एवं शच्दोऽपि जाति व्यक्तिरहिता- 
मभिद्धाति । अयमाङ्यः--आश्रयसमवायावियोगेऽपि सर्वत्रासेदात् सङ्खतोपपत्तौ 
जातिः शब्दाभिधया शुद्धा, शाब्दे ज्ञाने तथः प्रतीतेः। ेन्द्रियके तु ज्ञाने चिषेकान- 
वसाद्धवतु जातिव्यक्त्योः संम्च्छितावभासः । शब्दस्य त॒ यथासङ्केतं प्रतीसिहेतत्मे 
नं काचित् क्षतिः ॥ २९॥ ` ॥ # 

यद्येवं रब्द्द्प्रतीयमाना व्यक्तयः कथं शब्दज्ञानविषयतया जातीर्विरिष्यु- 
सित्याराङ्कयाह-- 

यथेन्द्रियगतो मेद इद्ियय्रहणादते । 
इन्द्रियाथष्वरछोऽपि ज्ञान मेदाय कल्पते| ३० ॥ 
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संभवात् | तथा द्रव्येरमिन्यक्ता जातिरेव शब्देनाभिधीयते, न द्रभ्यम् } व्यञ्ञकोपाधिश्म्निघाने 

व्यज्गयामिधायकस्येव शन्दस्वभावसिद्धात्वादिति | 
अयं मावः-- प्रतिनिम्बस्थले विम्बातिरिक्तस्य मावस्योत्पत्तिः | 

विरुद्धपरिमणेषु वज्रादर्शतलादिषु , 
पवंतादिसरूपाणां भावानां नास्ति सम्भवः | ( वा, का. १, १०० 

इत्यादिना प्रथमकाण्डे निराक्रृतेति यथा मुखादिप्रतिविम्बमादर्शादौ भ्रान््याऽपि दश्यमानं 
मुखल्लब्दाभिधेयम्, नाद्षादिव्यज्ञकरहितं श्द्धम् । एवं शब्दोऽपि "यक्तिव्यक्तां जातमेव भ्यक्ति- 

रहितामभिदधाति नव्यक्तिम्। अय तु परमाशयः जातेरश्रयस्मवायामवियोगेऽपि सर्वा व्यक्तषु 
तस्या अभेदेन प्रतिभास।त् तज शब्दस्य संकेतोपपत्तौ केवला जातिरेव शन्दाभिषेया, न द्रव्यसं- 

सष्टा, नापि द्रव्यम्| शन्देत्ञाने केवलाया जातेरेव प्रतीतेः । व्यक्तिलाभस्तु पश्चादाक्षेपेण रक्ष- 
णया वा ेन्द्रियके वु ज्ञाने जतिव्यक्त्योस्तादास्म्याध्यासेन सेदाभ्रहाद् भवतु जातिव्यक्त्योः 
सम्मूच्छितावभासः्=परस्परं तादात्येन संरि््टयोरवमाक्लः। शब्दस्य तु यथासंकेतं पदाथप्रतीति- 
हेतुत्वे "्यवस्थिते सति न काचित् क्षतिः । जातिपदाथंवादेऽपि द्रव्ये प्रवृत्तिनवरच्योः प्रागुपपादि- 
तत्वादिति ॥ २६ ॥ 

ननु यदि जातिरेव पदथस्तदा ओब्दादप्रतीयमाना व्यक्तयः कथं शम्दजन्यज्ञान- 
विषयत्वेन जातीविरिष्युः = स्वह्त्तत्वेनेतरजातिभ्यो ग्यावत्य व्यज्ञयेयुः इत्याशङ्कय 
युग्मेन समाधानमाह यथेन्द्रियगत इति ! तथास्परूपग्रहणादिति च | 

अनयोरथैः--ययेन्द्रियगतो मेदः = चक्चुरादिगतश्चक्ुष्वादिरूपो विशेषः भदृ्टोऽपि- 
इन्द्रियाणां नित्यपयोक्षत्वादप्र्यक्षोऽपि, इन्द्रियग्रहणाहते इन्द्रियाणां चक्षुरादीनां स्वरूपम्रदणं 
विनैव इन्द्रियार्थेषु = चक्षुरादिविषयेषु रूपादिषु ज्ञानमेदाय चाष्ठुषादिप्र्यश्चविश्ेषजननाय, 
कल्पते = समथो भवति । तथा श्ा्दे ज्ञाने कारिचद् व्यक्तय आत्मरूपम्रहणात् = अरकेतितस्वेन 
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तथात्मरूपग्रहणात् केषांचिद् व्यक्तयो विना । 
सामान्यज्ञानभेदानासुपयान्ति निभित्तताम् ॥ ३१ ॥ 

शब्दाद्युपरब्ध्यन्यथानुपपचच्यानुमितसत्त्वानीद्द्रियाणि नित्यपरोक्षत्वादनुप- 
छम्यमानस्वगतचक्ुःश्रोतच्रादिविशेषाणि शब्दस्परोरूपरसगन्धेु इद्धिपार्थेप चाद्चु- 
षादिप्रत्यय विशेषहेतुभ वं नियमेन प्रतिपद्यन्ते । न हि च्चुषं ज्ञानं रो त्ेन्दियकार्यम् | 

एवमगृह्यमाणस्व भावा व्यक्तयः । रब्देनामिधानवेखायां केषांचिद् एव सामान्य- 
्ञानमेदानां काश्चन परत्यक्ष्रत्ययानामिवोपयान्ति हेतुतां व्यक्तयः । राब्दे प्रत्ययं 
रब्दाथंभूतानां सामान्यानां वस्ततः समवायनियमाद् विरोषमावेद्यन्तीति न साङ्कयं 
रब्दाथे इत्यथः। अगृह्यमाणस्यापि तदानीं व्यक्तिरूपस्यान्यद्। प्रव्यक्षुकाङे गृहीतत्वाद- 
व्युत्पन्नसंबन्धस्यापि तद्विषयावसायाविरोधात् संप्रस्यगृह्यमाणस्यापि दृष्टं प्रतीति- 

1 ~ 

स्वरूपग्रहणाद् विनैव केषाञ्चिदेव सःमान्यज्ञानमेदानाम् घटस्वादिसामान्यज्ञानविरोषाणामेव, 
निमित्तताम् = ज्ञापकनिमित्ततामुपयान्तिं । केषाञ्चिदिति परटोत्तरमेवकायोऽध्याद्त्य योजनीयः । 

अयं मावः--शन्दाुपलन्धिः, सक्रणिका क्रियात्वात्, छिदि क्रियावदिव्येवं शन्दायुपरब्ध्य- 
न्यथाऽनुपपच्याऽनुमितसच्वानीन्द्रियाणि नित्यमतीन्द्रियत्वादनुपरम्यमानस्वगतचक्षुःश्रोच्वादि 
विरोषाण्यपि इन्द्रियाथेषु शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेषु चा्चुषादिप्रस्ययविहेषाणां देठेभावं नियमेन 

प्रतिपद्यन्ते, नहि चाश्चुषं ज्ञानं ्रोतरन्द्ियकायं भवतीति । 

एवमसंकेतित्वात् शब्देनागह्यमाणस्वरूपा अपि काश्चन व्यक्तयः शब्देनामिधानवेखायां 

केषाञ्िदेव सामान्यज्ञानभेदानाम् == तत्तत्सामाम्यविषयकश्ाग्दज्ञानविरोषाणां तत्तत्खामान्यविष- 

यकप्रस्यक्षप्रत्ययानामिव देवुतामुपयान्ति । तच्चच्छन्दाथभूतानां तत्तत्खामान्यानां वस्तुतः 

स्वस्वन्यक्ति समवायनियमात् काड्चन व्यक्तयः शाब्दे प्रत्यये कञ्चिदेव सामान्यविरोषमावे दयन्ति 

इति न घटत्वपटत्वयो ध॑टश्ब्दार्थस्वरूपं शब्दार्थं सांकथम् । शाञदे प्रत्यये जननीयेऽसंकेतितत्वात् 

शब्देनागद्यमाणस्यापि व्यक्तिरूपस्यान्यद प्रत्क्षकारे ख्हीतत्वाद् अब्युत्पन्नसंबन्धस्यापि = असरुके- 

तित्वात् शब्देन सदहागरदीतसंबन्धस्यापि, तद्धिषयावसायाविरोधात्, तद् विषयेण-शब्दार्भन 

सामान्यविरशेषेण सह, अवसाये = अभेदाध्यवसायेऽविरोधाव्, चान्द मरत्ययावसरे शब्देनाण्ह्यमाण- 

स्यापि व्यक्तिस्वरूपस्य दष्टं प्रतीतिविरोषदेतुत्वम् = सामान्यविषयकसाब्दप्रत्ययहेतुत्वम् इति । 

एतावता साम्येन अग्हीतस्वे सति प्राहकत्वरूपेण सादृश्येन, अतरैन्दियाणि दृष्टान्तः । केषा- 

ञ्चित् सामान्यज्ञानमेदानामिल्युक्त्याऽथात् कृस्वनैव व्यक्तय इति छभ्यते । तदेवं केवर शब्द्- 

जाव्यभिधायकत्वपक्ष; समथितः । किन्तु चब्दस्य जापि विचिष्टामिधायकत्वपक्चेऽपि न करिचदू 

दोषः । जातिविशिष्टे द्रव्य एव शब्दस्याभिधारूपन्यापारस्य विश्रान्तेः, शब्दस्य बिरम्य व्यपारा- 

भावात्, न शब्दस्य जातिद्रन्योभयस्मिन् शक्तिः, किन्तु विशिष्ट एव सोचिता | शब्दस्य द्रव्य 

मात्रामिधायकत्वपन्चे वु शन्देनानमिधीयमानैव जातिरभिषेये संकेतिता द्रव्ये यभेदेनोपलश्चणम् 
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विशेषदेतत्वमिति एतावता सामभ्येनात्रेन्द्रियाणि दृष्टान्तः । "केषाच्ित् सामान्यज्ञान- 
सेदानाम्' इत्यर्थात् काश्चनैव व्यक्तय इति छभ्यते । तदे वं कवर जाव्यमिघधानपक्ष 
समर्थितः । तद्वदभिधाने त॒ न कथिदहोषः, जाद्युपरक्ते द्रत्येऽसिधाचिश्रान्तेविरम्य 
ठ्यापाराभावात् । द्रव्यपदाथनये त॒ जातिरनभिधीयमानेवोपटक्षणममेदेन सङ्कताथं- 

यस्यति तत्रेव क्रियायांगोपब्धेः शब्दवाच्यत्वम् । यथोक्तम्- 
चोद्नासु च तस्यारम्भात्ः ( बा० १।२।६४ ) इति । २०, ३१॥ 

इदानीं यदुक्त प्राक् 
सबेदाकत्यात्मभतत्वमेकस्येवः ( वा० क{° ३, जाति° २२ ) इति । 

अच्रापि मते जातिव्यक्तिप्रविभागमाह- 

सत्यासत्यो तु यौ मागौ प्रतिभावं व्यवस्थितो । 
सत्यं यत् तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयः स्ताः ॥ ३२ ॥ 

॥ 

सर्वत्रैव व्यवहारे द्रव्यश्यैव क्रियायोगोपलम्बेरिति द्रव्यस्येव शब्दवाच्यत्वम् । यथोक्तम्-- 

'न्वोदनाघ् च तस्यारम्भात् इति 

अस्यार्थः--अञअ चकारो भिन्नक्रमः 1 चोदनासु = विधिविषयीमूतासु क्रियासु तस्य- 

द्रव्यस्यैव आरम्मात् संबन्धाच्च | अत्रारम्भणमालम्मनं स्प: संबन्धः । रख्योरमेदादिति। 

यतः सर्वत्रैव व्यवहारे द्रव्यस्यैव क्रियाञ्च संबन्धो न जातेस्तस्माद् द्रव्यमेव शब्दाभिषेय न 
जातिरिति तदाशयः ॥ ३०-३१॥ 

यदुक्तं प्राक् सर्वं शकत्यात्मभूतत्वमेकस्यैवः इति, ते महा तारूपमेकं ब्राहैव सव- 
शक्तिकम् | तत्र भावमेदास्ट अविद्याकल्पिता अपारमाथिका इति छभ्यते | अत्रापि मते जाति- 
व्यक्ति प्रविभागमाई-सत्यासत्याविति । 

अस्यार्थः--अद्वेतिमते एकस्य ब्रह्मण एव पारमार्थिकत्वम्, तदन्येषान्तु सवंषामविद्या- 
कल्पि तत्वेनापारमाथिकत्वमिति वस्तो भावभेदामावेऽपि परमतेन वस्तूनां मेदमाशिव्य प्रति- 
भावमिति वीप्सा । यौ ठ प्रतिभावं प्रतिपदार्थं स्यासत्यौ भावौ भ्यवस्थितौ “सन् घटः, सन् पटः” 
दत्यायनुभवेन निस्वितौ, तन्न यत्सत्यं महासत्ताल्पं ब्रह्म खा जातिः । अस्रत्यास्तु अविद्या 
परिकल्पिता अपारमाथिका घटपयादयो भावाः सत्यस्य ब्रह्मणः सत्तारूपतया सर्वानुगतस्य 
व्यञ्कोपाधिभूता व्यक्तयः स्मृता इति ! 

अयं भावः -अ्रह्यविषया ब्रह्माध्रिता जीवाधिता वा याऽविद्याऽनिर्वचनीयानादिभावरूपा 
तत्परबृत्या समुपजातरूपस्य उत्पादग्रिनाशशीखस्य सवपटार्भेषु॒विहेष्यमामक्य घश्परादिरूपस्या- 
सत्यत्वात् कादाचित्कत्वेन सत्ताूपस्य ब्रह्मणो ग्यञ्चको पाधित्वाद् श्यक्तिरिति व्यवहारः, व्यज्यते 
लातिययेति नाह्ुखकात् करणे क्तिन् । “तदेव हि सत्यं यशिमंस्तस्वं न विहम्वते” इति भाष्यम् । 

अस्या्थः--यस्मिन् सखर्बनुगते सत्तारूपे कक्षणि समाने सति तत्वम्-मावानां घया- 
दीनां स्वरूपम् , न विहन्वते न परस्परमस्माद् श्याद्ृत्तं भवति । सत् इति प्रत्ययस्य सर्वानुम- 
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अवि्याप्रवृत्तिरूपस्य स्वंपदा्ंष्वागमापायिनोऽसव्यत्वाद् व्यक्तिरिति 
उ्यवहारः ] 

"तदेव हि सत्यं यसिमिस्तत्त्वं न विहन्यते' (म.भा. परपशाह्िकम् ) इत्यन्वयिषूपं 
मेदभ्रत्ययेष्ववाध्यमानं सत्यं जातिः" इति व्यक्हतमद्रं तिभिः। तद्यथा-रुचकस्वस्तिक- 
ङण्डकादयो विकाराः परस्परोपमरदैन भवस्तोऽस्थिरप्रव्ययविषयाः, सुवणेमिस्येव तु 
सत्यमन्वयिविज्ञानावसेयसतस्वम् । एवमभेदान्तरविवक्षायां तेज इत्येव सत्यम् | 
तत्राप्यभेदस्तव्छारणमित्यन्त्या परा प्रकृतिः सत्या सवेविकारानुयायिनी प्रश्चान्त- 
कल्खोखा चिदेकघना ब्रद्येव्यागमविद्ः । तदुक्तम्- 

शप्रथिवीधातो किं सत्यम् , विकल्पः, विकल्पे किं सत्यम् , विज्ञानम् , विज्ञाने 
किं सत्यम् , ॐ, अथ तद् ब्रह्म ।' इति । 

तस्वाद् घटादिप्रत्ययसय च परस्परं व्याहतत्वात्, तदेव सत्तारूपं ब्रह्म, सर्वेषु घटादिविषयकेषु 
मेदप्रत्येषु अन्वयिरूपम् = भनुगतरूपम् सवंत्रावाध्य गनं सत्यं जातिरिति अद्ेतिमिम्यवह तम् । 
तद्यथा--स्चकस्वस्तिककुण्डलप्रश्रतयो विकाराः परस्परोपमर्देन जायमानाः कदाचित् स्चकमिति, 
तदुपमदं स्वस्तिकमिति. तदुपमद च कुण्डमिति अस्थिरप्रत्ययगोचरस्वरूपाः । तेषु स्च- 
कादिषु सरवैष्वपि सुवर्ण॑मिस्येव त्वनुगतप्रत्ययविषयीभूतस्वरूपं सस्यम् । एवं सुवणापिक्चयाऽपि 

अभिन्नवस्त्वन्तरविवक्षायां तेज इत्येष सत्यम् । सुवर्णम् , वहिः, सूर्यः, विद्युद् इस्येव व्यावतं- 
मानेष्वपि तेजःपरत्ययस्य सर्वानुगतत्वात् । तेजस्यपि अभिन्नो मावस्तेजसोऽपि कारणं सवे- 
भावानुगतो वायुस्तस्याप्यमिन्नं कारणं सर्वानुगतमाकाशं, तस्याप्यन्नं कारणं स्वानुगतं सद्र 
ब्रह्म इति अन्त्या परा प्रकृतिः सत्या, सव॑विकारानुयायिनी, प्रशान्तसवैविक्षेपा, चिदेकधनमूतिज््य- 
रूपेत्यागमविद्ः । आगमश््च--तस्मादा एतस्मादात्मन आकाश्चः संमूत आकालाद्वायुर्बायोर- 
ग्निरग्नेरापा अद्भ्य. प्रथिवी पृथिव्या अन्नौषधय इत्यादिः । अन्यत्रापि तदुक्तम्--' प्रथवौ- 
घातौ किं सत्यम् १ विकल्पः, विकल्पे फं सत्यम् १ विक्ञानम् , विज्ञाने किं शत्यम् १ ओम्-अथ 
तद् बह्म इति । 

अस्यार्थः--कार्यांणां धारणाद् धावुरुपादानकारणम् । घटशरावादीनामूुपादानकारणी- 
भूतायां सर्व॑स्ऽकार्यानगतायां ५यिव्यां किं सत्यमिति प्रश्नः । सवस्वकार्यानुगतत्वात् प्रथिवी स्या, 
तव्यामपि किं सत्यमिति प्रते विकल्प इद्युत्तरम्। 'परथिवी-पृथिकीः इत्यनुगतः विज्ञानेन विरोषरूपेण 
कल्पितः प्रथिवीमात्राुगत प्रथिवीत्वजाति न्यो विकल्पः । विकहप्यत इति कमणि घञ्। विकस्परूपे 
परथिवीतेऽपि किं सत्यमिति प्रन प्रथिवीत्वस्य सामान्यस्य विकल्पकं विज्ञानं सत्यमित्युत्तरम् । 

अच विज्ञान बृत्तिविशिष्टचैतन्यरूपम् । तस्मिम् बि नेऽपि किं सत्यमिति प्रश्ने भोमिल्युत्तरम् । 

अओंकारपदवाच्यं यत् किञ्चित्तदेव विज्ञाने सव्यमिस्युत्तसाशयः । अथ तत् ओंकारपद्बाच्यं 

किमिति प्रदे ब्रह्म इस्युत्तरम् । अथ शब्दस्य प्रस्नाथंकत्वात् । मङ्गलानन्तरारम्मग्रश्नकात्सनयेष्व- 

थोऽयेत्यमरः । अच ब्रह्मपदस्य चैतम्यमर्थः । इृत्तिविशिष्टयेतन्यरूपे विज्ञानेऽपि चैतन्यमेव 
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प्रतिभाषम्' इति । परमतेन वस्तूनां मेदाद् वीप्सा । चित्सामान्यस्य सकत्रानु- 
गमादेव मदासत्तारूपम भावाप्रतियोगि विश्वस्य जगतः सस्यरूपमवदातदरौनेः 
साक्चात्कव्योपदिष्म् । प्रमाणं नस्ते भगवन्तः | ३२॥ 

इत्थं चाघ्राद्वयनये परमाथेसत्येकेव जातिर्म॑हासत्ताख्या परत्रदस्वभावा, तस्या 
एव गोतवादिजातिसेदेन विवत्तं व्यवहार इत्याह- 

सम्बन्धि मेदात् सत्तैव भियमाना गवादिषु | 
जातिरित्युच्यते तस्यां सवं शाब्दा यवस्थिताः॥ २३ ॥ 

वश््यमाणैराश्रथादिभिः स्वसम्बन्धिसिः भिद्यमाना उपचरितिसेदा गवाश्वादिषु 
सत्तेव महासामान्यमेव जातिः गोत्वाश्चत्वादिका. अपरसामान्यम्, नान्या परमाथ- 
भिन्ना सा विद्यते । तथा हि गोः सत्ता गोत्वम्, नापरमन्वयि प्रतिभासते । एवम- 
शस्य सत्ता अश्वत्वमित्यादि वाच्यम् । तस्याम् एव च गवादिभेदभिन्नायां सत्ता- 
स्यायां जातौ सर्वे गवादयो डित्थाद्यश्च शब्दा वाचक्स्वेन व्यवस्थिता इत्यसाङ्कयेण 
नियतोपाधिवस्चाजाव्यभिधायिनः सिद्धाः ॥ ३३ ॥ 
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सत्यम् , व्रचेरन्तःकरणपरिणामरूपाया जडत्वाद् टश्यघ्वपरिच्छिन्नत्वादिभिमिथ्यात्वादिति 

चित्सामास्यस्य सत्यस्य मातीत्यादिष्रत्ययबरात् सरवत्रानुगमादेव महासत्तारूपमभावाप्रतियोगि 

विश्वस्य जगतः सत्यरूपं चिद्ुपं बरहमवेति तपो विद्यदधदर्शनैमंर्षिस्साक्षात्-कृत्येतदुपदिष्टम् । ते च 
भगवन्तो नः प्रमाणमिति ॥ ३२॥ 

इत्यञाचद्रैतसिद्धान्ते पस्मार्थसती प्कैव जातिमेदासत्ताख्या परत्रह्मस्वरूपा तस्या एव 

संबन्धिभेदाद् गोत्वादिजातिभेदेन ।बवतें सति गवाश्चादिव्यवहार इति भद--सबन्धि- 

मेदादिति) । 

अस्या्थः-- सत्तैव परन्रह्सवकूपा गवार्वादिलबन्धिभेदाद् गोत्वाद्वात्वादिनातिभेदेन 

विवतं सत्ति गवादिषु भि्यमाना गोत्वादिजातिरिवयुच्यते । तस्यामेव च गवादिमेदभिनायां 

सर्वेषां शम्दानाममिवेयमूतायां सव शब्दा वाचकत्वेन व्यवस्थिता इति । 

अयं भावः--“आभयः स्वात्ममान्ा वा भावा वा व्यतिरेकिणः | 

स्वश्क्तयो वा सत्ताया मेददशचनदेतवः॥” इति । 
(वा. का. २ जति. ४०) 

वक््यमाणेराभ्रयादिमिः स्वसंबग्धिभिः स्वगतभेदारोपेण भिद्यमाना गवादिषु सत्तैव 

महासामान्यमेव गोत्वाश्वत्वादिजातिरूपा अपरसामान्यम् नान्या सत्ताः परमार्थमिन्ना 

गोत्वादवत्वादिजातिर्वि्यते । तथादि--गोः सत्तैव गोत्वम् , नापरं गोष्वन्वयि प्रतिभासते । 

एवमदवस्य सत्ताऽदवत्वमित्यादि वक्तव्यम् । तस्यामेव गवादिभेदभिन्नायां सत्ताख्ायां 

जातौ सव गवादयो डत्थादयश्च शब्दा वाचकत्वेन व्यवस्थितेति असाकर्थेण = असामा- 

नाधिकरण्येन = गोत्ा्वत्वादिरूपनियतोपाधिवशाज्जाव्यमिधायिनः सवे शब्दाः सिद्धा 

इति ॥ ३३ ॥ 
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सनशब्दविषयत्वमेवाभिन्यनक्ति- 

तां प्रातिपदिकाथं च धात्वर्थं च प्रचक्षते! 
सा नित्या सा महानात्मा तामाहुस्त्वतटखादयः ॥ ३४ ॥ 

सवंभावेषु सद्रपं सामान्यमतुगतम् । अभावस्यापि बुद्धयाकारेण निरूपणात्, 
महासत्तयानयावियोगात् प्रातिपदिकमात्रवाच्या सत्ता । तदुक्तम् 

प्रातिपदिकाथः सत्ताः इति । 
धातुभिरपि साधनाधीनरब्धजन्मसु क्रियान्यक्तिष समवेता यथोपाध्युपगृहीत- 

नानात्वा सत्तवाभिधेयत्वमापाद्यते। सिद्धसाभ्यरूपाथेद्रयात्मना च तस्या एव 
वृत्तस्तद परराद्यभावान् सवेराब्दविषयत्वं सत्तायाः । प्रत्ययभागेनाप्यत्र यथायथं 
सङ्कथाक्रारकाद्यपाधिविशिष्टा सत्तवाभिधीयते । सा चोद्यव्ययरदहितत्वात् नित्या 
सस्प्रत्ययस्य सवेदानुृत्तः। एते सत्तामात्रस्यात्मनो महतः षड़ विशेषपरिणामाः, 
यत् तत्परं चिरोषेभ्यो छिङ्खमात्र महत्तत्वम् , तस्मिन्तेते सत्तामात्रे महस्यात्मन्यवस्थाय 

व 1 भषिकनेयापयजयकतयिटः 1, ग समरं 

सत्तायाः स्वेशब्दबाच्यत्वमेवाभिव्यनक्ति-- तां प्रातिपदिकाथंमिति ) 

मस्याथैः--ताम्-सव॑मविषु सद्रुपप्रत्ययेनानुगताम् , अभावस्यापि बुद्धाकारविरोषेण 
सच्वेन 'भभावोऽस्तिः इत्येवं निरूपणात् तस्यापि महाहन्तयाऽवियोगात्, तत्राप्यनुगताम् । प्राति- 

पदिकार्थञ्च--सिद्धात्मना सरव॑परातिपदिकवाच्यामपि, धात्व्थंञ्च-साधनाधीनोत्पत्तिकत्वात् क्रमवत् 

क्रियारूपोपाधिपरिप्रहेण साध्याटमना स्थितां सवंघात्वथंमपि प्रचक्षते । तदुक्तममियुक्तैः- 
प्रातिपदिकार्थः खत्ता' इति ¡ साधनाधीन कञ्चजम्ममु तत्तत्क्रियाव्यक्तिघु समवेतस्वेन क्रम- 
वत् तत्ततूक्रियार्पोपा्युपरहीतमेदा सत्तैव ब्रह्मरूपा साध्यात्मना प्रतीयमाना धातुभिरप्य- 

भिधीयते । 

तदेवं सिद्धसाध्याथंरारयपराथराश्यभावात् सवेशन्दवाच्यत्वं सत्ताया एव } सा चोत्पत्ति- 
विनाशरहितत्वात् नित्या । सवेषु मावेषु सत्परत्ययस्य "मासीत् , अस्ति, मविप्यति' हत्येवं रूपेण 

सर्व॑दाऽनुच्त्तेः ! सा-सत्तेव सांख्यानां । महानात्मा-महत्तत्वपदवाच्या सवेषां भाषानां जन्मर्या- 
धिष्ठानत्वात् , तस्येवापरब्रह्मरूपत्वात् ¦ तदुक्तमभिगुक्तः- मनो भतिमहान् ब्रह्माः इति । परस्य- 
बोपदितस्यापरबराक्रूपत्वात् । ताम्-सत्तामेव गवार्वादिषु संबन्धिमेदा गोत्व।श्वत्वादिरूपेण 

भिद्यमानं त्वतलादयो भावप्रत्यया आहुरिति । 
अयं भावः--यथा स्वतलादयो मावप्रत्ययाः सत्तामेवाहुस्तथा सुसिङ्विभक्तिरूपाः 

नामधादुनिदानभूताः क्यजादयः, कृतस्तद्धिता अपि तामेवाह: । तथादि-पपतिङन्तलक्षणेषु 

पदेषु प्रत्ययमागेनापि यथायथं संख्याकारकादयु पाधिविशिष्टा सत्तेवाभिधीयते । छत्तद्धितप्रत्यया 

यास्त नामार्था एव } एवं नामघादुनिदानप्रसपरया्थां मपि धात्वर्था एवेत्येवं सवेषां प्रत्यया 

नामपि सत्तेवार्थं इति सव॑शब्दवाच्यसं सत्तायाः किञ्च अहकारस्त्मात्राणि च पञ्चैते षटसत्ता- 

मात्रस्यात्मनो महतो बुद्धिवसस्य विरेषपरिणामाः । एते च यत्तदूविरोषेभ्यः परं लिङ्गमा्रम- 
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चिघरद्धिकाष्ठामनुभवन्ति । प्रतिसंखञ्यमानाश्च तस्मिन्नेव सत्तामात्रे महत्यात्मन्य- 
वस्थाय यत् तन्निःसत्तासत्तं निःसदसदन्यक्तमलिङ्गं तस्मिन् प्रतियन्तीत्येवं साङ्कये 
बुद्धितत्त्वं महच्छब्दवाच्यमाद्यं जगत्कारणं निर्दिष्टमित्यतोऽनन्तरस्य विकारप्रामस्य 
कारणरूपालगमात् सत्तारूपत्वमविरुद्धमिति सन्तारूपं सवं जगदाख्यातं भवतीति 
सत्तादर तवादः साङ्कयनयेनाप्युपन्र हितः ¦ एवं च सवेराब्दवाच्या सत्ता शाब्दप्रवृ्ति- 
निमित्तभूतेति यथायथं सिन्नोपाधि भौवभ्रव्ययाभिषेया सैव । नन्वेवं गोत्वमिति 
परकृतिप्रत्यययोरेकाथताभ्रसङ्गः । नैतत् । उपाधिभेदेन सत्ताया सेदात् । प्रातिपदिकेन 
गवाश्रयायास्तस्या जभिधनम् - प्रत्ययेन तु निष्करष्टाश्रयस्य सामान्यस्यासिघेत्यदोषः । 
प्रछत्यथंनिसित्तश्च माचप्रत्ययसेद् इति न साङ्कयप्रसङ्गः ।॥ ३४ ॥ 

यङुक्तप्-- 
“तां प्रातिपदिकाथं च धात्वथं च प्रचक्षते (वा० का० ३, जाति° ३४) इति । 

ऋ ० ~ मनेनेति कति 

अद्रैतिमिः सूक्ष्मशरीरमित्यास्यातं समष्टिरूपं महत्तत्वम्} तरिमन् सत्तामात्रे महत्यात्मनि 
सगकालेऽवस्थाय विद्रदधिकाष्ठामनुभवन्ति ! प्रखीयमानाश्च तस्मिन्नेव सत्तामात्रे महत्यात्मनि 

अवस्थाय यत्तन्निःसत्तासत्त, निःसदसद् = सन्तासत्ताभ्यां रहितम् , सद्रुपत्वमसद्रुपत्वश्चाति- 

क्रान्तम् , अव्यक्तम् नामरूपद्ून्यत्वात् , अशिङ्गम् कस्याप्यकायत्वात् , तस्मिन् प्रलोयन्ते 

इत्येवं सांख्यशालने बुद्धित्वं महच्छन्द वाच्यरमायं जगत्कारणं निरदिष्टमित्यतोऽनन्तरेऽहंकारादि- 

विकारथामे कारणरूपेण महतोऽनुगमात् सत्तारूपत्वमविसद्मिति । स्तारूपं सवं जगदाख्यातं 

भवतोति सत्ताद्ेतवादः सांख्यनयेनाप्युपन्र हितः । तदुक्तं पञ्चदक््याम्-- 

अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्ययंपञ्चकम् । 
आद्यं रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूप ततो द्वयम् ॥ इति । 

एवञ्च घातुप्रातिपदिकःस्ययरूपाणां सवेषां शब्दानां वाच्या सत्ता सवशब्दप्रदृत्तिनिमित्त- 

भूतेति यथायथं गवादिव्यक्तिविरेषरूपमिन्नोपाधियुताऽभिन्नाऽपि भिन्ना सती तत्तद् भाव- 

प्रत्ययाभिषेया मवति । 

नन्वेवं गोत्वमित्यादौ प्रङृतिप्रस्यवाभ्या्चभाम्यामपि एकस्याः सत्ताया एवामिधाने 

प्रकृति प्रस्यययोरेका्॑ताप्रसङ्ग इति चेम्मैतत् । तत्तदूबाच्यायाः सत्ताया उपाधिमेदेन भेदात् । 
तथादि--गोप्रातिपदिकेन गवाश्रयायाः = गोच्त्तित्वविरशिष्टायाः सत्ताया अभिधानम् । 

तदुत्तरभावप्रत्ययेन तु निङ्ृष्टाश्यस्य = निष्कासिताश्रयस्य केवरस्य सत्तारूपस्य सामान्यस्या- 

भिधानमित्य दोषात् । किञ्च सव॑ग्रकृतिसाधारणस्थायिभावप्रत्ययस्य तदथंस्य च प्रकृतितदथ- 

निमित्तकोऽपि मेद इति न मोत्वाद्वत्वपदयो माविप्रस्ययस्थेकार्थत्वरूपसांकयेप्रसङ्गो दोष इति ॥२४॥ 

यदुक्तम् -- तां प्रात्िपदिकायंश्च धात्वर्थश्च प्रचक्षते इत्येतदेबो पपादयिदुमाह--पा्त- 

क्रमेति । 
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एतदेवोपपादयितुमाह- 
प्राप्रकमा विशेषेषु क्रियां सेकाभिधोयते | 
क मरूपस्य संहारे तत्सच्वसिति कथ्यते | ३९ \ 

क्रियावाची धातुः सच्ववाचितामेति ¦ गीयते क्रियासच्वे च सत्तेव। 
तथादहि--साधनपरिस्पन्दवशाच्ियाणां व्यक्तिस्थानी यानां विरोषराब्द् वाच्यानां पौवीप्यं 
तदुगतापि जातिस्तथातवेन प्रतिभासत इत सेव सक्रमा क्रियः सकढ्ध।तुविषया | 
तस्या एवावान्तरो धात्वथंमेद् इत्यनन्तरमेव वक्ष्यते! साधन सम्पकेदेतुकप्रताय- 
मानरूपापरामरो सत्तव॒ सत्वं द्रव्यमिदयुच्यत इति सिद्धसाध्यरूपो दिध विवतेः 
सन्मात्ररूपस्य परस्य ब्रह्मणः प्रतिपादितः । तदेव हि सवत्राचुगतम् ¦! न चात्र ददाने 
सदूभ्यः सत्ता व्यतिरिक्ता भावत इति सवं तन्भयम् । ततश्च सवेशब्दानां सत्ता- 
वचनत्वाज्ातिपदाथव्याप्निः। यदपि च द्रव्यपद्ाथऽपि ब्रह्यद्रव्यस्थाभिधानमुपाधि- 
मेदभिन्नस्य वक्ष्यति, तथापि तात्पयभेदादवस्थामेदः । जातिपदार्थँ सरवेत्रान्वयिरूपं 

1. 111 1 न 1 

भस्या्थः-विरोषेषु=पाकादिक्रियाया विरोषेष्वधि श्र यणाद्यघ.श्रयणान्तादिष्रं स्थिता, अतपव 

तासां पौर्वापर्थरूपक्रमवच्ेन प्रा्तक्रमा=मारोपटन्धक्रमा, सैव-सत्तेव, क्रिया = पाकादिक्रिया, 
आखयातसममिन्याहनेन धाठनाऽभिधीयते । मावकृत्पत्ययसममिव्याहरे तु पाकः, पचनम् , 

क्तरित्यादावधिश्रयणादिक्रियाणां क्रमरूपस्य सहारे=विनादे अद शने, तत्=सन्ता } सच्वम्.द्रव्य- 

मिति कथ्यते । तदुक्तम् कृदभिहितो मावो द्रव्यवत्प्रकाराते इति | अत्र "तत्सत्त्वम्, 
सा सत्वम्' इति द्वयमपि वक्तं शक्यते । तदुक्तमभियुक्तैः --“उददेश्यप्रतिनिदंश्ययोरेक्यमापा- 
दयत् सवंनामपर्ययिण तन्ति गङ्गमाग्ः इति | अत्र प्रतिनिद्दयं विधेयमिति 

अयं मावः--तिङविभक्तिसमभिव्याहारे क्रियावष्वी धातुभविक्घत्प्रत्ययसमसमिन्याहारे 

सत्ववाचिताम् = द्रव्यवाचकत्वम् एति | स्तव च प्रागुक्तरीत्या तत्ततपरस्ययप्तममिव्याहारे 
क्रियासचञ्च यथायथं गीते तथाहि- -कतृकमांदि साधनानां प्रतिनियतव्यापारवश्यात् पचत्यादौ 

क्रियाणामयिश्रयणा्यघःश्रयणान्तादीनां व्यक्तिस्थानीयानां प्रकृते विरोषशब्दवाव्यानां पौर्वापर्थेण 

जन्मनि सति तदृगता सत्ताजातिरपि तथात्वेन = पो्वापयरूपक्रमवत्वेन प्रतिभासत इति 
सत्तैव सक्रमासती सकल्चातुवाच्या क्रिया । तस्या एवावान्तरो धाल्थ॑मेदः पाकादिरिचयनन्त- 
रमेव वक्ष्यते । तत्तत्साघनसंपर्कात् पौर्वापर्येण संतन्यमानरूपाणामधिश्चयणाद्यघः श्रयणान्तादीनां 

क्रियाणामपरामश्चं पकतादिना रूपेण तत्समुद स्येव परामशं सति अषटन्धक्रमा सिद्धस्व मावा 
सतेव सस्वं द्रभ्यमिल्युच्यत इति सन्मावरूपरय परस्य ब्रह्मणः सिद्धसाध्यरूपो द्विधा विवतः 
दास्त्रेष प्रति गदितः । तदेव हि सन्माच्ररूपं ब्रह्म स्वेषु भावेषु अनुगतं सामान्यम् 1 

न चात्र सदुत्रह्म द्वेतदर्शने सद्भ्यो भावेभ्यः सत्ता व्यतिस्ता भावतः स्वभवित 
स्वरूपतः इति सव सन्मयमस्ति, प्रतीयते च । ततश्च सवंशन्दानां सत्तावचनत्वान्जाति- 

पदायेवाचकत्वस्य तेषु व्या्िः = पर्याधिः । यद्यपि च द्रन्यपदाथंवादेऽपि घटपयादिरूपद्रन्यो- 
९१० 



७ सटीक वाक्यपदीये 

जात्यात्मना ब्रह्म विवक्षितम्) द्रव्यपदाथंनये तु परिनिष्ठितरूपं परमाथंतयेति 
द्शेनविकल्पः । अयमेव च पक्षद्रयेऽप्येकपक्षीमावरूपः सिद्धान्तः परमा्थं- 
दृष्टया । अत्र सव॑पाषदत्वाप्पुनरस्य शाखस्य दसेनान्तरोपन्यासः । एष च सर्वत्रे 
वास्य यन्थक्ारस्यामिभ्रायः पदाधथंचचाविपये, ब्रह्मदशेननयोनेव संबन्धादिविचारे 
विनिगसनात् ॥ ३५ ॥ 

इदानीं समध्रः क्रियाकलापः सत्ताविवतं एवेति निर्क्तकारमतेन संवादमादह-- 

सेव भावविकारेषु षडवस्थाः प्रपच्यते । 
करमेण शक्तिभिः स्वाभिरेकं प्रत्यवमासते।॥ ३६ । 
"षड भावचिकारा मवन्तीति ह स्माह मगवान् वाष्यौयणिः' (नि. १।२।८) 

इति निसक्तकारः ! तत्र च भावस्य परमाथरूपस्य सत्तात्मकस्य जन्मादयो विकारा 
इत्यथः । सन्म) तरस्वभावा हि सत्तोत्तगोत्तरविकारापत्तौ - 

जायतेऽस्ति विपरिणमते बधंतेऽपक्षीयते षिनदयतिः (नि. १:२।६ ) 
1.11 + ५५ 

पाथिसेदमिन्नस्य ब्रह्मरूपस्य सम्मात्रस्वरूपस्येकस्येव द्रव्यस्याभिधानं पदैरिति वक्ष्यतीति न 

द्रव्यपदाथंवादेऽपि कदचद् दोषस्तथापि जाति .दाथवादिनां द्रव्यपदाथवादिनाञ्च तात्पयमेदात् 

सिद्धसाध्यकूपोडवस्थामेद एकस्येव ब्रह्मणः पदैखुच्यत इति न पक्षद्वयेऽपि कश्चन दौषः | 

तथाहि--जातिपदार्थनये सत्तारूपजात्यात्मना सवं्रानुगतरूपं ब्र ह्यपदाथत्वेन विवक्षितम् । 

द्रव्यपदार्थनये तु परमायथेस्वेन सदा परिनिटतरूपम् = परनिष्पन्नर्पम् सिद्धस्वरूपमः सन्मान्- 

रूप तत्तद्रव्यरूपोपाधिमेदभिन्नं ब्रह्मैव पदाथेस्वेन विवक्षितमिति एकस्येव ब्रह्मणः सिद्धसाध्य 
रूपात्रस्थामेदेन जातिः पदाथः, द्रव्य परहा्थं इति दशनविकल्पः। एकस्य ब्रह्मण् एव 
सन्मा्र<प्वात्तत्तामाध्ररूपत्वाच्च अयमेव पश्चद्वयेऽपि ( जातिः पदार्थः, द्रः ' पदार्थं इति पक्ष- 
दयेपि ) एकपन्षी मावरूधः ( ब्रह्म व पदार्भं॑इत्येकपश्ची मावरूपः ) परमा्थ॑हष्व्या सिद्धान्तो 

ग्रन्थकर्तः । भदप्य्र शन्दार्थसंवन्धाना दवैतमादयिव त्ते व्याकरणेऽदरेतद शनस्योपन्यासो 
नोचितस्तथापि यस्य शाल्नस्य सवंदर्शनपापदत्वादचद्रैत दर्शनोधन्यासः कृतः । सवत्रेव पदार्थ 

चर्चा विषये अद्धैतदद्यंनमेव सिद्धान्त इत्येष एव चाभिप्रायो मन्थकारस्य र्श्यते । शब्दार्थ 
संबन्थानां विचारे तत्रतत्र ब्रह्मदशननयेनैव ब्रह्मादेतासद्धान्तेनैव विनिगमनात् = पश्चस्योपसंहर- 
णादिति | ३५ | 

दानीं सामान्यरूपो विरोषरूपश्व समग्रोऽपि क्रियाकरपः सत्तारूपस्य ब्रह्मणो नित्य- 
स्याविकारिणो विवत एवेति निरुत्तकारमतेन सहजातिपदार्थवादध्य संबादमाह-सेतरे'त । 

अस्याथंः--तैव = खन्तेव, मावविकारेषुभावध्य परमार्थरूपस्य सचात्मकस्य, विकरेषु= 

जन्मादिषु उन्तरोचरक्रमेण जायमानेषु सत्सु, जन्मादिखूपाः षडवस्थाः प्रपद्यते = प्राप्नोति ! न 

केवरं षडवस्थाः प्रप्यतेऽपि ठु (पराऽस्य शक्तिविषिधेव श्रयते इत्यादिश्रतिरिद्धाभिः स्वाभिः 
शक्तिभिः क्रमेणेवैवं जन्मादिमत्वेन प्रतिमास्तेऽपौति । 
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इति व्यपदेकशमासादयत्ति } प्रथमतरं च सन्मात्रं रूपमस्तिरच्देन साभिधीरते, अपि 
तु जन्मोत्तरकाकमावी तम्या अवस्थाविरोषः । जन्मानन्तरभावि हि रूपं तध्या छोके 
सदिति व्यवहायम । ततः प्राकपश्चाद्धाविन्यः पुनरवस्था जन्मविपरिणामादिख्पेण 
ठ्यवहायौ । तथा हि--स्वश्क्तिमाहात्म्यात्पूवं जायते इत्यवसीयते, पश्चादस्तीति । 
अवस्थितस्य विकारापत्तिरिति विपरिणमते । त्र विपरिणमन्मुहृतेमपि नावतिष्ठत 
इति वधते यावदनेन वर्धितव्यम्, ततोऽपश्षीयते ुहूतमप्यनवस्थानादेे | 
अत एवोक्त- 

(ततोऽपायेन युञ्यते' इति । ८ म० भा० १।४।५१ ) 
. ,. ततोऽपि विनाञ्च इत्येवं क्रमस्थितिः । एवंभूतास्तस्याः काश्चन शक्तयो विन्त 
येनकेव सती तथा तथा विचित्रेण रूपेण प्रतिभासते । न च परिणतिदशनाभि- 
प्रायेणायं विकारशब्दः, अनिस्यस्वप्रसङ्गात्, अपि तु विवत्तप्यायोऽयम् । तथा हि- 
सवशक्त्यात्मभूतत्वाद्' ब्रह्मणोऽनेकविकारप्रदशेनसामथ्यं लक्षणा अवियास्या कक्तिः 

अयं भावः--शडभाव.वकारा भवन्तीतीह स्माह भगवान् वाष्या्याणिः इति 
निर कारः । तत्र `भाव्रविकास' इत्यश्य माव्य परमाथह्पस्य सत्तात्म कस्य जन्मादयः षड 
विकारा इव्यर्थः । सन्मात्रस्वभावा हि सत्ता प्रतिनियतेन पौर्वापर्यरूपेण क्रमेण जन्मादिषड- 
विकापत्तौ -- “जायतेऽस्ति विपरिणमते वधते भपक्षीयते विनश्यतः” इति व्यपदेश प्रपद्यते । 

ननु षड्भ्यो भावविकारेभ्यः प्रथमतरं विद्य 7ानमपि सत्तायाः सन्मात्रं रूपमस्ति शब्देन 
नाभिधीयते, जन्तु जन्मात्तसकार्मावी तस्या अवस्थाविरोषः । किञ्च जन्मानन्तरभावि तस्या 
रूपं लोके सदिति व्यवहियते । नतु ततः प्रथमतरं विद्यमानं रूपम् , ततः सत्तारूपाया अवस्थायां 
प्राक् पञ्चाद् भाविन्यस्त॒ अवस्था जन्मविपरिणामादिरूपेण ब्यवहियन्त इत्यत्र को देठरित्था- 
राक्याह क्रमेण शक्तिभिः स्वाभिरिति } वघयाद्युपहिता खसा स्वश्षक्तिमाहारम्यात् पूवं जायते 
इत्येवावसंःयते, पञश्चादस्तोति । अवस्थितस्य च भावस्य काडेन विकारापत्तिमवतीति विपरिणमते 

इति व्यपदिश्यते । तच्च मावरूपं विपरिणमन् सूद्रतंमपि अविपरिणम्य नावतिष्ठत इति वधते 
यावदनेन वर्धितभ्यम् | चतो सृहूतंमपि अनवस्थानादेवाप शीयते । 

अत पवोक्तम्ू-- ततोऽपायेन युज्यते <ति । अत्रापागोऽपक्चयः ¦ ततोऽप्नव्थानादेव 
विनाश इव्येवं भावविकायणां क्रमस्थितिः । तथा च सन्माच्रब्रह्मरूपाया नित्यायास्तस्या सत्तायाः, 
काश्चन शक्तयः सन्ति येनैकैव सती जायतेऽस्ति इत्यादिना विचित्रेण रूपेण प्रतिभासते । 

प्रकृतकारिकायां भावविकारेषु इत्यत्र विकारशब्दः परिणामवादाभिप्येण न प्रुक्तः | तथा 
सति कूरस्थन्रह्मरूपायाः सत्तायाः परिणामित्वेन मृदादिवदनित्यत्वपरसङ्गात् । किन्त्वत्र विवत- 
पर्यायो विकारखब्दः । तथादि-- ब्रह्मणस्तादत्म्येनाध्यासिकेन सवंशक्तिमच्वादमेकविकारप्रदशन- 

सामभ्य॑लक्षणाऽविद्याख्या शक्तिः कायंनानात्वेनायोपितनानात्वास्ति इहेति ओपनिषदाः । एवश्चा- 
विद्यायां सत्यां व्यवहारे सत्तारू*मविकारमपि व्ह्मभेदमेदाम्यामनि्वव्याभिः स्वाभिरेव 
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कार्यसेदादपचरितनानास्वा समस्तीव्यागमविद्ः । इत्थं च स्वाभिरेव शक्तिभिर- 
ठ्यतिरितसिजेनमग्दिरूपतया अविद्यायामाभासते । तदेव ब्रह्म सवेभावेघु समान~ 
रूपं सत्तात्मकमन्यस्म तदुव्यतिरिक्तस्याभावादित्येषोऽत्राथेः ॥ ३६ ॥ 

यदि तर्हिं स्वशक्तिमाहार्म्याल्नन्मादिरूपतया सत्तैवावभासते, कथं न युगपद्- 
वभासः । क्रमेणेति कथम् ? न हि कमो नाम कञश्चिक्कियाविशेष इत्याशङ्य काटा- 
ख्यापि रशाक्तिन्रद्यण एवेत्याह-- 

आत्मभूतः कमाऽव्यस्या यत्रेदं कालदानम् । 
पोवापर्यादिरूपेण प्रविभक्तमिव स्थितम् ॥ २७॥। 

योऽयं क्रियाणां क्रमः सोपि आत्मभूतोऽस्याः सत्तायाः । न केवट ताः 
क्या एव, क्रमवद्भ्यो व्यतिरिक्तस्य क्रमस्यासच्चतनात् । यत्र क्रमे इदं कार्दश नम् ; 
कालं नाम पद्ाथन्तरं वीर्थिकाः परयन्ति पौवौपयोदिरूपेण प्रविभक्तम् । कारस्य 
॥ 1 40 क्व # केकी, च भ पाक क्रिनोन य फ्रिक + क ४ # कृ = कदन) 

शक्तिभिजन्मादिरूपतयाऽऽपासते । तदेव ब्रह्म पवभावेषु मरषात्मसु खुसमानरूप सत्तात्मकं सम. 
नुगतमस्ति, येन सवं भावा मिथ्यामूग अपि स्वेन प्रतीयन्ते । तद्ष्यतिरिक्तस्य वस्छनोऽभावा- 
दित्वेषोऽत्राथोऽभिप्रतो ग्रन्थकृत इति ॥३६॥ 

ननु यदि स्तव स्वशक्तिमाहार'यान्जन्मादिरूपतयाऽवमासते तदा कथ न॒तस्यास्तन्तद्- 
ख्पैयुंगपद वभांसः, क्रमेणैव तस्यास्तत्तदृरूपेरवभासः कथम् । नहिं क्रथो नाम कचिद् जन्मादिवद् 
विक्रियारूपः क्रि प्ाविदोषः, क्रमस्य घातुवाच्यत्वाभावेनाक्रे बात्वादित्यासक्य क्रमरूपा कालाद्यापि 

शक्तिब्रद्यण एवेत्याह-मत्मभूत इति । 

अस्याथः--क्रमोऽपि = अवान्तरक्रियाणां पौ्पियसूपः क्रमोऽपि, अस्याः = ब्रह्मरूधायाः 
सत्तायाः काटशक्तिरूपतय।ऽऽत्ममूतः शक्तिशक्तिमतोरमेदात् । यत्र-क्रमे इ म् शाल्लप्रसिद्धम्, 
तीयिकानाम् = शल्लकारणाम् , कार्दशनं पौर्वापर्यादिरूपेण प्रविमक्तमिव कास्य -मगवच्छ- 
क्तिरूपस्येकस्य वस्तुतोऽप्रविभक्तप्वेऽपि प्रविभक्तक्रियारूपोपाधिवश्चात् प्रविभक्तम् । 

एवं कालस्य प्रविभक्तत्वे तद्धिषयकदशंनस्यापि प्रविभक्तत्वमादाय कार्दश्नमपि 
प्रविमक्तमि युक्तम् । इथ शब्द प्रयोगस्तु कारस्य कार्दशंनक्य वा वस्तुतः प्रविभक्तत्वाभावमभिप्रेत्य 
स्थितम् -!शाख्र छौके च निद््चितमितिः | 

अयं मावः--न केवखं ताः क्रिया एव (जन्पादिविकरियारूपाः तत्तदूधात्रथभूताऽवान्तर- 
क्रिया एव च) अस्याः सत्ताया आत्मभूताः, किन्तु योऽय तासां क्रियाणां पौव।परयादिरूपः क्रमः 
सोऽपि अस्या आत्मभूतः, क्रमवदूम्थो व्यतिस्किस्य क्रमध्यासञ्चेतनात् = यननुभवात् । एवञ्च 
तदमिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वनियमः' इति न्यायेन क्रमस्य तद्भतीनां क्रियाणाञ्च सतात्मभूतत्वं 
सिद्धम् । यत्र क्रमे इद् काठ्दश्चनम्. पोर्वापर्यादिरूपेण प्रविभक्तमिव स्थितम् । काठंनाम पदा- 
यन्तरं तीर्थिकाः=नैयायिकादवः पदयन्ति, कारस्यैकस्यापि करियारूपोपायिवयात् पौवपिरयादिरूपेण 
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प्रविभक्तत्वादशे नमपि प्रविमक्तमिध्युक्तम्। तात्पर्येण तु काटः पौर्वपयोदिरूपेण 
प्रविभक्त इव क्रियो पाधिवशात् । क्रमाख्या हि काछशक्तिः ब्रह्मणो जन्मवस्सु 
पदाथषु जन्मादिक्रियाद्वारकमेव पौवोपर्यणावभासो पगमविधायिनी नापरो द्रभ्य- 
भूतः कार इति | ि 

'अभ्याहितकखां यस्य कारश क्तिमुपाश्रिताः । 
जन्मादयो विकाराः षड् मावभेद्स्य योनयः ॥ ( वा. का. १, ३ ) 

इत्यत्र शब्दप्र भायां निर्णीतिऽयमथः । ३७ ॥ 
ननु च जन्मनाशाववस्तुत्वात्कथं सत्ताव्मको स्यातामित्याशङ्कय नारस्य ताव- 

त्सत्तात्मकत्वमुपपादयति- 

तिरोमावाभ्युपगमे मावानां सैव नास्तिता । 
रञ्धक्रमे तिरोभवे नदहयतीति प्रतीयते ॥ ३८ ॥ 

रि ` 1, 4) १ 

प्रविभक्तत्व!द् दशनमपि प्रविभक्तमव स्थितभिष्युक्तम् ¦ क्रमाख्या हि काठशक्ति्रह्यणो जन्मवत्सु 

पदार्थेषु जन्मादिक्रियद्वारेव पो्वापर्य॑ण तद्वमापप्रा्निविधायिनी, न स्वपरो द्रव्यभूतः 
कालोऽस्ति इति-- 

अध्याहितकलं यस्य कालशक्तियुपरा्िताः 
जन्मादयो विकाराः षड भावभेदस्य योनयः॥ ( वा, का. १, ३ ) 

देत्यत्राम्बाकर्त्था निर्णी तोऽयम्थं इति विरम्यते ।३७॥ 

ननु "जायतेऽस्ति" इत्यादीना षण्णां भावविका.गणां प्रागुक्तानां विष्वेव जन्मस्थितिमङ्ग- 

ष्वन्तर्भाव. | तथाहि- द्धे जन्मन्येवान्तर्मावः, बिपरिणामापक्चययोस्तु विना । एवञ्च स्थितेः 
सन्तात्मकत्वसंमवेऽपि जन्मनाशौ अवस्तुत्वात् कथं सत्तात्मक स्याताम् । तथादि-अदैतवादे 
सकलोऽपि प्रपञ्चो मायापरिणामस्वात् स्वरूपेण कारणात्मना चावस्तु भूते इति तस्य जन्मनाशावपि 
अवस्तुमुतौ । ब्रह्मणस्तु स विवतं इति कारणात्मना सतोऽपि त य जन्मना अवस्तुभतौ | 

दुक्तं गीतासु- 
नासतो विद्यते मावो नामावो विद्यते सतः । इति | 

अत्र भावो मवनं जन्म, अभावो विनाश इति । अत्र भावाभावौ स्वेतरस्योपश्क्षणे | 
एवं जन्मनाश्चयोरवस्तुत्वात् सत्तात्मकत्वाभावमाश्चंक्य नाशस्यामावरूपत्वेनामिमदस्य सत्तात्म- 
कत्वं दुरूपपादं मत्वा प्रथमं तदेवोपपादयति तिरोभावाभ्बुपगम इति । 

अस्याथः--अद्धेतवादे सत्तारूपव्रह्मरूप कारणात्मना सकलोऽपि प्रपञ्चः सद्रप इत्येव- 
मस्ति सत्कायवादः । एवञ्च भावानां कारणात्मना सतां निरन्वयविनासासम्भवेन तिसोभावा- 
भ्युपगमे सेव = कारणे तियोमाव प्व, तेषां नास्तिता । सा च तिरोमावरूपा नास्तिता संहृतक्रमा 
सिद्धरूपा नाश्चादिनामपदप्रत्याय्या । तेषां तिरोभावरे कन्धक्रमे त॒ साधनसंपकवश्चात् क्रमवति त 
नद्यतीत्याखयातपदात् तियोभावरूपा नास्तिता प्रतीयत इति } 

अयं मावः--्रह्चस्वम'वा सत्ता नित्या, अनपायोपजनविकारित्वात् । भपायोऽपक्चय इति 
प्राग् व्याख्यातम् । उपजनो जन्म, उपेत्यस्य जनेरनधिका्थंकत्वात् । यत एवोक्तं माष्ये- 
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अतपराय्ोयजनविकारिःवा्िध्या त्रह्यात्मिका सत्ता निरन्वयविनाश्ासहेव्य- 
भावो नामन भाव।द् ठबततिस्कतिः । केवर प्रागृूध्वं च विशोभावमात्रं भावावमसस्य 
यद्स्माभिरम्युपगम्ब्रते संव नास्तिता कथ्यते । सत्तंव तिरोभूता स्वकारणेषु शक्ति- 
रूपतथ। वस्थिता वम्तूना नाशो न तु निदपाख्याञ्सा । समस्तेषु च भवेषु तिते 
भृतेषूवसंद्नकरमः सद्धरः दिरोमावा (नाश्च' इस्याईद्नःमपद्प्रव्याय्यः। यदा 
तु सेव नास्तिता तिसोभावावस्था साधनसम्पकवरशालतायमानस्वभावा विवक्षिता 
तद्ाख्यातपद्ध्रत्याय्या । पृबावस्था अपक्नीयतेः इव्युच्यते, तदुत्तर तु "विनदयति' इति 
द्रो मावविकारो प्रातिरभ्यपरिगमलक्षणौ । तत्र च भवनधमणो भावस्यामबन- 
विराधात्तिराभावसमात्रं विनाराः ॥ ३८ ॥ 

एवं स्त्तप्रतियागिनोऽपि प्रथमं तद्धिकारतस्वमवस्थाप्य जन्मनस्तद्विकारस्वं 
व्याचष्ट-- 
०१1 1 अ व त १ 18, 1... त ता 1 „8 १ 

°आगमडच नामापूवः शब्दोपजनः इति : विका पदेन च तदितरे चत्वारो विकाराम्तद्रहितत्वात्। 
एवञ्च सा निरस्त्रयविनाश्चासहा निरन्वयः = स्वकारणे सवथा संबन्धामावः, तद्रपस्य विनाश- 
स्या्षहा इ्यभावो नःम न भावाद् 3 'तिरिक्तः। पदुक्तं बह्येरपि-मावान्तरमभावोऽन्यो न 
कञ्िचिद निरूपणात्" इति । 

एवञ्च मावानामाविभवात् प्राकटियतेद्चोध्वं यद्भावावभासस्य तिर्।मावमात्रमस्मा 
भिरभ्युपरगम्यते सेव नास्ति 7 अभावः कथ्यते । सत्तैव स्वकारणेषु तिरोभृताशक्तिरूपतयाऽवस्थिता 
वस्तूनां नशो न तु निष्पाह्पः = नेःम्व्पत््रेनानमिकप्यः अपौ। मावेघ्ु च समस्तेषु 
तिसोभतेषु = सवपन ति मूतेु उपसह्यतकेमः सिद्वलूयत्तिसे वो नाञ्च व्यादिनामपद्- 
ग्रत्याय्यः । यदानुरैव तितेभावावस्थाल्या नासता साधन पर्कात् पौर्वापर्थण संतन्यमान 
स्वन््प। विवक्षिता तद् -ध्यतीव्या व्राख्यातपद्धतिपाय्या : तत्रापि तिरोभावस्य पूर्वावस्थः (अप- 
क्षीयते' इत्युच्यते तदुत्तर तु विनदति" इति द्रौ भा्रविकारौ माव्ानां प्रातिलोम्येन परिणाम- 
रूप), इतरे त्वानुखोग्येन | तत्र च भवनवर्मणो मावस्यामवनविसोषात् तिरोमाव्रमा्रं तस्य 
विनाशो, न त निरन्वयोऽभाव इति ॥३८॥ 

एवं सत्ता 7तियोगिनोऽपि = सत्ताविरधिनोऽपि विनाशस्य तद् विकारः-म् = सत्ता- 
विकारू्वम् प्रभममवस्थाप्य जन्मनस्तहिकारत्वं व्याचष्टे --पूवस्मात् प्रच्युतेति । 

भस्याथंः--कारणे शक्तिरूपेणावम्थाननामकात् पवस्माद् धर्मात् प्रच्युता धर्मान्तरस्य 
सत्ताऽतिरिक्तस्य घररत्वादिघमंस्य अभिव्यक्तौ प्रगुणाम् = अनुकूलम् उन्तरोत्तरावस्थाविरोष- 
रूपक्रमनिष्ठाम् = ताद्यक्रमावसानम् अप्राप्ता सत्ता, तदन्तरे तयोः = पूवंधमोततरपदयोर्मध्ये 
भेदानाम् कार्यामिमुखोत्तरावस्याविरोषाणामाश्रयणाद् गरदीतक्रमा जन्म कथ्यते, जन्मपदेन 
व्यपदिश्यते । नत्वसत एबोत्यादो जन्मेति । 

अथं भावः-- यथा सतो नात्यन्तं विनाद्य (निरन्वयो विनाशः) तथाऽऽविभाविरूपं 
जन्माऽपि नामृतपूैस्य । पतञ्च-नामावो जायते भाबी नेति माबोऽनुपाख्यताम्' ई्यादिना 
व्यक्तौ करिष्यति । 
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(४ = पूवस्मात्प्च्युता धमादपाक्षा चोचरं पदम् । 

लदन्तराले भेदानामाश्चयाज्ञम्भ कथ्यते ॥ ३९ ॥ 
कारणे शक्तिरूपेणावध्यानःख्यतपू्ववर्मासच्युता, धर्मान्तराभिव्यक्तिप्रगुणां 

निष्ठाम् अप्राप्रा सत्ता, गृहीतक्रमा कायोभिमुखोत्तरोत्तरोत्तरावस्थाविरोपमासादयन्ती 
जायत ईति व्यपदि इयते, न व्वसत एवोत्पादो जन्म } तद्यथा न सतऽस्यन्तं विनाशः, 
तथा जन्मापि नामतप्वैस्याविमोवः । एतच्च 

नाभावो जायते मःबो नंति भावोऽनुपाख्यताम्' (वा. का. ३ ̂. & श) 
इत्यादिना प्रकटयिष्यति । अत एवे चावस्थामाच्रत्वात्छायकारणयोरभेद्ाद्यथाविवक्षं 
जनिक्रिय।कवृ स्वापपत्तिः "अङ्करो जायते" इत्यादौ । एतच्च निपुणत्तरं कारकसथुह ये 
वक्ष्यते । पवाप्रावभ्थान्तरल्वत्तित्न गपरम्प्रराक्रमविवक्षायां च जनिष्छियान्वयो न 
परिनिष्ठावस्थायाम । तथा च वक्ष्यति-- 

अस्याथः- -स्वोत्पचेः प्राक् अमावत्पौ षटादिर्भाविरूपो न जायते } एव सति वन्ध्या- 
पुजादीनामपि जन्मप्रसङ्गात् उत्पच्यनन्तरच्च भावल्पो घ्रयादिमुद्णरपातादिना निमितचतेनानु- 

पाख्यातम्--निरन्वयविनाशलूप तां निःस्वर्पता प्रध्वंसामावरूपां नैति, भावस्वभावताविरोधात् । 

न ह्यग्निः पूवं शीतः, पड्चादुष्णः ततः शोत इति संभवति ! अतएवोक्तं गीतास्वप--'नासतो 
विद्यते मावो नाभावो विद्यते सतः' इति | अतषव च सवंस्याप भावस्य व्यक्तावस्था कारम्, 
अव्यक्तवस्था च कार गमिव्यभ्युपगमेनोपादानोपादययोरमेदाद् विव्नामनुसृत्य यवा दरङ्करो 
जायत इत्यादावङ्करस्य जनिक्रियाकतरतवोपपत्तिरदेतिनां सांख्यानां च संमते सत्कवायवाद् एव 
सिध्यति; न व॒ नैयायिकवैरोषिकाभिम अव्यन्ताखत्कायवादे । स्वोत्पचेः प्रागयतोऽङ्करादेः काय- 
नियतपूवंखखरूपकारणत्वानुपपस्या तद्विरोष्रर्पकवरृत्वानुपपचैः । एतच्च निपुणतरं साघनसमृदेदो 
उपपादयिष्यते ¦ स्वो्पत्तेः प्राक् कारणात्मना सतोऽप्यज्करदेः पूवधम्रच्ययोत्तरपद्ापासिरूप- 
प्रागुक्पूर्वापराऽवस्थाऽन्तराख्वतिश्षणपरस्परारूपक्रमसबन्ध विवक्वायाञ्च तत्वेन जनिक्रियान्वयो 
न तु परिनिष्ठावस्थायाम् = न तु परिनिष्न्नस्वल्पसिद्धत्वदशायाम् । तथा चाग्रं वक्षति-- 

पूर्वावस्थामविजहत् संस्पृशन् धममुत्तरम् । 
सम्मूछित इवार्थात्मा जायमानोऽभिधीयते | इति । 

(वा. का. ३ सा. ११८, 

अस्यार्थः--कारणे शक्तिरूपेणावस्थानरूपां पूर्वावस्थामंशतोऽविजहत्, उन्तरञ्च धमं 
परिनिष्पननरूपमंशतः संस्पृन् संमूङित इव पूर्वोत्तरावस्थाभ्यां संखन इव, जायमानस्य मावस्या- 
वस्थाद्येन सह कात्स्न्यंन संबन्धाभावादिव शनदभयोगः । अर्थात्मा--मावस्वरूपम् जायमा- 
नोऽभिधीयत इति । न चात्र पूवंस्मात् प्रच्युता घमदिप्रा्ता चोत्तरं पदमिति वदतः, भग्र 
च पूर्वावस्थामविजहत् संस्पृशन् धमयुत्तरमिति बदिष्यतो प्रन्थकृतः पूर्वापरविरोध इति वाच्यम् । 

प्रच्युता इत्यस्य प्रच्योवुपारन्धा इत्यथः । आदिकमणि निष्ठा । भप्रासा इत्यस्य चांशतः प्राप्ता 

वपि कारस्यनाप्रात्ता इत्यथः, एवमथकरणेनादोषात् । = 



८० सटीके वाक्यपदीये 

पूवा वस्थासविजहत्सस्प्रशन् धमंसुत्तरम् । 
संमरचछित इवाथौत्मा जायमानोऽभिधीयते ॥ इति । 

( बा-का. ३ सा. ११७) 

उत्तरावस्थायाश्च पूवीवस्थासु समारोपा्ेत्वम् । व्याप्तं हि कारकं निरूपयन्तो 
जायत इति व्यवहरन्ति निष्ठायां पुनरस्तीति जन्मोत्तरकाटा सत्ता व्यप- 
दिरयते । ततोऽपि ध्मौन्तराविभीवोन्पुखतायां विपरिणमते । तत्रापि वृद्धो वर्धत 
ईति जन्मविरोषा एवैतेन प्रथगुपात्ताः । तदयमानुरोम्यपरिणामः । तदेवं सन्सैव 
क्रियाविवत्तोन्वयिनी । षण्णामव ह्यपरः क्रियासेदः सवधातुविषयः। तत्रैव च 
सिद्ररूपतायां द्रव्यता । सिद्धिर्हि निष्पत्तिरिति क्रिया पूवभाविनी नाव्यन्तम- 
थास्तरभता ॥ ३९॥ 

५ र न्य 1 

न च ब्रह्मस्वषटपमूतायाः सत्ताया निरंतरत्वेन नायमथों युज्यत इति वाच्ययु । भाव- 
रूपोपाधिगतस्यांशवत्वस्य सत्तायमविद्ययाऽध्यायोपसंभवात्। किञ्चाद्करपदवाच्याया उत्तरावस्थायाः 
पूर्वावस्थाविशिष्टे अङ्कुरे समारोपादङ्करस्य जनिक्रियाकतर त्वमुपपयते । तथाहि पूर्वावस्थाविशिष्ठ- 
मुररावस्थां प्राप्तुं म्याप्रतमङ्कुरादिकारकं वीक्षमाणा जना अङ्कुरो जायत इति व्यवहरन्ति । 
निष्टां तु प्राप्तायाम् क्रमखमातिस्पायां प्ररिनिष्पन्नावस्थायां वु प्राप्तायाम् । जन्मोत्तर्.श- 

भावस्य सत्ताऽस्तीति व्यपदिश्यते । ततोऽप्यनन्तरं मावस घर्मान्तराविभविोन्मुखतायां दिपरिण- 

मत इति व्यपदेशः । तत्रापि ब्रद्धो वधेत इत्येवं जन्मविरोषा प्रव जायते, अस्ति, वधते इत्येतै- 
व्यैपदेश्यैः प्रथगुपात्ता इति देखाराजनोक्तम् । तत्त चिन्त्यम्-स्थितेजंन्मत्वासंमवात् । अतएव 
जन्माद्यस्य यत इति वेदा {त+े-जन्मादिजन्मस्थिति मङ्गमिति जन्मनः स्थिति प्रथककृत्य त्रयो 
भावविकारः श्रीशङ्कभगवतदेगक्ता. | 

यद्वा विपरिणामं बुदधिविषयीक्ृस्य देराराजीये-एते इति बहूव चननिदं शः । तदयं 
जायते, अस्ति, वर्ध॑ते इति मावस्यानुलोम्येन परिणामः । सर्गानुगतत्वाद् विपरिणमतेऽपश्चीयते 
विनश्यतीत्ययं त॒ प्रातिलोम्येन परिणामः, सग॑प्रतिकरूख्सवात् । 

तदेवं ब्रह्मरूपं सत्तासामान्यमेव पाकादिक्रियारूपेषु स्वविवतंः अनुगता । अव हेख- 
राजये “षण्णामेव हि भपरः क्रियामेदः स्व॑घातुविषयः? इत्युक्तम् । तस्यायमथंः--षण्णामेव 
दि भावविकाराणां सबन्धौ षडभावविकायान् क्रमेण प्राप्नुवन् इति यावत् } अपरः--सत्ता- 
उन ३७ सामान्याद् भिन्नः, पाकादिरूपः क्रियाविरोषः सवघाुवाच्य इति । वस्तुतस्तु 
सन्मात्रमेव ह्य परः क्रेयाभेदः सर्वधातुविषय' इति पाठो युक्तः । एवं सति दत्वयंकस्य दि 
शब्दस्य साथक्यात् । 

तथाहि --यतः सत्तैव स थ अतः सवंधादुविषयोऽपरः क्रियमेदः 
सन्मात्रमेव हत्यर्थस्य युक्तत्वात् । पाकादिक्रियस्वेन च क्रमोपकं सिद्धकरूपतायां सत्यां 

द्रभ्यताभावजकदन्त गरकादिशभ्दप्रतिपाद्या । सिद्धि निष्पत्तिरिति पूवंभाविनी पं 

पाकादिक्रिया परिनिष्प्मानपाकादिक्रियातो नात्यन्तमर्थान्तरभूतेति एकैव पाकादिक्रियासिद्ध- 
साध्यत्वरूपाभ्थां तत्तस्प्रत्ययसममिव्याहारे सव धाठुबाच्येति ॥२६॥ 
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अथ यदुक्तम- 
'संबन्धिमेद्ात्सत्तेव भिद्यमाना' इति, 

र ॥ (षा. का. ३जा. ३३) 
तदिदानीं संबन्धिनः प्रदरे यितुमाह्- 

आश्रयः स्वात्ममाच्ा वा मावा वा व्यतिरेकिणः। 
स्वरात्तयो वः सकचाया मेदददहीनदेतवः ॥ ४० ॥ 

क्रियाद्रव्ययोः सत्तात्मकत्वप्रतिपादनात् तद्व्यतिरेकेण वस्त्वन्तराभावाद् 
यद्यपि सवं सत्तात्मकपरतरह्ममयम् , तथापि व्यवहारेऽविदया्रबत्तिरूपे यथाबभासं 
भेदस्यासत्यस्यानपहवनीयत्वाद् द्रव्यादिसत्ताश्रयः प्रविभागोऽयमविरुद्धः। तत्र 
आश्रयः स्चायाः स्वाधार: उ्यञ्ञकस्वात्, भेददरनस्य भेदावभासस्य न तु मेदस्येव 
स्वतोऽभेद्ात् हेतुः । तय्यथा-- एकमपि मुखं तेखोदकादद्यंमणिकृपाणादावनेकरूपमव- 
मासते । एवं व्यञ्जकानां गवादीनां भेदात्सन्ता गोत्वाश्चत्वादिरूपतयावभासत 
इत्यथः  स्वात्मीया वा मात्राः काः परिकल्पिता भागा अंशा गोत्वादिसामान्य- 
विशेषाः परिच्छिन्नविषयाः सवेविषयायाः सत्तायाः विच्छिन्नावभासतां दरयन्त, 

मथ यत्-'संबन्धिमेदात् सत्तेव मिमाना गवादिषुः इति सत्तायाः संबन्धिमेदाद् 
भि्यमानत्वमूक्तम् तदेवेदानीं संबन्धिनः प्रदशंयि॒माह--आश्रय इति । 

अस्यार्थः तत्र आश्रयन्=सत्तायाः स्वाधारः, व्यज्ञकत्वात् सत्ताया मेद दश्चंनस्य दिवुः, न 

तु मेदस्य, सत्तायाः स्वतोऽमेदात् । स्वातमाच्रा वा = स्वात्मीया वा माराः कलाः परिकल्पिता 

मागा अंश्चा गोत्वादिश्चामान्यविरोषाः परिच्छिन्नविषयाः स्व॑विषयायाः सत्ताया मेददनस्य 
हेतवः, व्यतिरेकिणः = अविद्यया परिकल्पितमेदाः, देशकालेन्द्रियादयो भावा वा सत्तासामेद्- 

दश्च॑नस्य हेतवः, सत्तायाः खशक्तयो बा विश्वघ्रपञ्चस्वनानुकूढाः सत्ताया मेददश्च नदेतव ईति । 
भयं मावः--यद्यपि क्रि याद्रव्ययोः सत्तासमकत्वं प्राक् प्रतिपादितम्, क्रियाद्रव्यध्यति- 

रेकेण च जगति वस्त्वन्तराभावः । सांख्या {सारि वैयाकरणनये गुणजास्यादीनामपि द्रव्यमान्ना- 
त्मकत्वादिति सवं सत्तात्मक्परह्यमयमिति कुतः म॑बन्धिभेदः, कुतो बा तद्प्रयुक्तः स्ताभेदः, 
तथाप्यविदाप्रङ्त्तिरूपे व्यवहारे भेदावभासेन भेद स्यासत्यस्यानपलूपनीयत्वात् परस्परं मिच्मान- 
द्रव्यादिघत्तानिष्ठः प्रतीयमानः प्रविभागः = मेदोऽविरुद्धः | तत्र सचाया अआधारस्तस्यव्यज्ञ- 
कत्वाचस्यामेदद शंनस्य हेतुः । त्यथ!--एकमपि मुखं तैलोदकादशमणिङक्पाणादौ स्वध्यज्ञको- 
पाधौ एकमप्यनेकरूपमवमासते। एवं स्वव्यञ्चकानां गवादीनां मेदात् सत्ता गोतवाश्वस्वादिरूषतया 
मेदेनावमासते । स्वात्मीया वा माराः परिकल्पिता भागा गौत्वादिसामान्यविरोषाः स्घाया 

मेददशंनदेतवः। ते च गोत्वारवत्वादिसामान्यविरोषा आश्रयाणां परस्परं मेदादेव खस्वा- 
्रयेभ्यः स्वरेषु परिकल्पितमेदाः सन्तः सत्ताया मेदद्श्च नदेतव. । तथा च--“सामान्यान्यभि- 
धीयन्ते पसा वा तैर्विरोषिताःः इति गोत्वादिभिः सत्तामेद्ं वक्ष्यति । अस्य श्लोकाधस्याथः । 
गवादिपदैर्गोलादिसामान्यान्यभिधीयन्ते, तैगीतखादिमिर्विरोषिता आश्रयान्तरेभ्यो भेदिता सचा 
वाऽभिधीयत इति । इष्टश््च रोके स्वाशेरेव परिकल्पितैमे दावभासः । यथाऽवयविनः | यद्यपि 
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येन तैरेव सा विच्छ्न्नेवाविच्छिन्नाप्यवभासते। ते चाश्रयसेदादेव ततः परिकल्पित- 
भेदाः । तथा च-- 

'सामान्यान्यभिधीयन्ते सत्ता वा तैर्विंसेषिताः । इति 
गोत्वादिभिः सत्तामेदं वध्यति । रृष्टश्च म्वांरोरेव परिकल्पितैसंदावभासः । 

तद्यथावयविनः । आत्मा परोऽपि संभवति कल्पनानिर्मितेन भेदेनेति स्वम्रहणेन 
चिरोष्यते स्वश्चासावात्मा चेति । दृष्टश्च काल्पनिको सेदः यथा (न्व्यात्मानमात्मनाः 
इति ! न ह्यात्मव्यतिरिक्तो हन्ता कश्चित् प्रव्यवमासते । अर्थास्तरत्वेनावभासमाना 
वा देशकाङेन्द्रियादयो सेन्वश्ं->ननः सत्तायाः इष्ेदानीमिदमन्यन्रान्यद्ान्यदिति 
देशादिनिमित्तौ वस्तुभेदः । तथा देशासत्तिविप्रकषकृतोऽन्यथावभासो वस्तूनाम् । 
यथाहुः-- 

“दूरे यथा वा मरुषु महानल्पोऽपि ह दइयतेः । इति । 
तथा रात्रौ नोरोस्पखानामन्यथावभ।सः, अन्यथाहनीति काट्कृतो मंदः । 

तथा काचकामलाद्युपहतनयनानां छुक्ले शङ्खं पीत।वभासर इति इन्दरियनिमित्तो 

सवात्ममाजा वाः इत्यस्यस्थाने 'मात्ममाचा वा' इत्येव वक्तुमुचितम्, लाघवात् स्वपदस्य बेय्याच। 

त्थाय --आत्मापसऽपि संमवत्ति कल्पनानिमितेन भेदेनेति स्वग्रहणेन विरोष्यते । स्वश्चासा- 

वात्मा चेति क्म॑धारयः ! सर्वेषां स्वहूपमूतो य आतमा सत्तार्यस्तदीया मत्रेति त” थः | हृष्टश्च 

काल्पनिक आत्मसेदो छो : ऽपि । यथा--हन्स्यात्मानमास्मनेति | नह्यात्मन्यतिरिक्तो हन्ता 

कश्वित् प्रत।यते । उ्रतिरेकिणः = मत्ताऽपेक्षयाऽर्थान्तरत्वेन अवमासमाना बा भावादे (केन्द्र 

यादयः सत्ताया सेढदश्नदेतव्रः ¦ इदेदानौमिदमिि, अन्यत्रन्यदाऽन्यदिति च प्रती,तद्रयसद्धो 

देशादिनिभित्तो वस्तुमेदः । तथा देशस्यासन्तिविप्रकर्ाभ्यामपि वस्लूनामन्यथावमासौो मचति | 

यथाहुः--ष्दूरे यथा वा मरुषु महानलगीऽपि दृश्यते इति । यथावा मदु अल्पौऽपि दुरे 

महान् दश्यत इति योजना । तया तमसाह्ृतायां राजौ नीरोख शनां गादनीक्वैनावम।सः । 

ज्यस्स्नावत्यां त यात्नौ शवतत्वनावभास इति । तथा च कवयक््वन्द्रिकोयां काकमपि श्वेतं 

वणयन्ति , ' ्रुद्धोलुक्कदम्बचस्य पुरतः काकोऽपि हं सायते'' इति । अनि तु नं लेत्पलनाम- 
स्यथावभासो नीन्त्येनेति च्छ्रा वस्तुभेदः । तथा काचकाम -चयुपहत मरनानां शुक्ले शंखे 

, पीताषमास इति इन्दरियक्रपो वस्ठेमदः। तथा च देशचकलिन्दरियादयो वस्त॒भदं द्वारस्य तदूगत- 
सचाया मेददश्चं देतव इत्यायातम् । 

ननु गोघटारिबस्तुणतस्ताया देशकालादय मेदक्रा गोघगदिक वस्तुभेदयन्त इत्युक्तम्, 

देशादिगतसत्तायाश््च के भावा सेदका इति प्ररने; यदि गौध्रयदीनि वस्तूनि देशकःखादिमेदनदारा 
इत्युच्यते तदेतरेतरश्रयतेति चेन्न | देशादिगताया भपि सत्तायाः संबन्धिभूताद् देशादेरन्ये 
देश्चादयो मेदका इति बिषयभेदान्नेतरेतराश्रयता | तथा चायमत्र परमार्थः | स्वशक्तभो बा 
सत्ताया मेदद शंनदेतेव इति । अत्र व्। शब्द एवकारार्थे | वा स्याद् विकल्पोपमयोरेवारथ॑ऽपि 
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भेदः । देरादावपि च सत्तायाः संबन्धिनोऽन्ये भेदका इति विषयभेद्ान्नेतरेतरा. 
श्रयता । तथा चायमत्र पररमाथेः-आत्मीया एव शक्तयो योग्यतास्याम्सत्तायास्तथा- 
विधाः सन्ति यासिर्विश्रप्रपञ्न्चं रचयति ¦! तद्यथा चिन्तामणिरर्थिनां यथाक्षयमा- 
कारनानात्वमुदशेयति तथानन्तशक्ति सन्मात्रं बद्य अविद्याविरसितसहं सांसारिक- 
प्रमावृविषये नानारूपं चकास्तीत्यन्ते वस्तुसतन्त्वमुद्घाटितम् ॥ ४० ॥ 

इत्थं च ददानान्तरोपन्यासपृवलं स्वदशेने जातिपदाथव्यवस्थारपपाद्य उ्यव 
हारे सिन्नाया गोत्वादिजातेयेथासंमवं स्वगतो धमेश्च्येत- 

प्रथिव्यादिष्वभिव्यक्तौ न संस्थानमपेश्चते। 
अनुच्द्टिन्नाश्रयाज्जातिरनित्येऽप्याश्रये स्थिता ॥ ४१॥ 
प्रथिवीत्वाप््वतेजस्स्वादयो जातिविशेषाः प्रतिनियतावयवरचनानपेक्षा एव 

महति परिमिते चाश्रयेऽभिन्यक्तिमासादयन्ति । तथा हि--ोष्टोऽपि प्रथिवीरूपेण 
प्रतीयते, पत्समृहोऽपि घटोऽपि पवेतोऽपीत्यादि । एवं समुद्रोऽपि बिन्दुरपि चोद- 
कत्वेन प्रतीयत इत्यादि वाच्यम् । कचित्तु गोत्वादिका सार्त्वताटस्वादिक! च 
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समुच्चय इत्यमरः । तथा च ब्रह्मस्वरूपभूताधाः सत्ताया आस्मीया एव श्चक्तयः शरुत्यादिसिद्धा 
योगयताख्यास्तथाविधाः सन्ति यामिरविश्छप्रपञ्चं स्चयति, ता एव तस्या मेदद्शनहेतव । 

तद्यथा -चिन्तामणिर्थिनाममिप्रायमनुसल्य स्वशषक्त्येव संकल्पिततत्तद्वस्त्वाकरेण विपरिणत 

स्वाकारमानात्वमु पट शेयति, तथाऽनन्तश्यक्तिसन्मात्रं बह्म अविन्राख्यस्वशक्ति विसित विश्वम- 

विरन्धत् , तथैव शक्त्या प्रकल्पितनानारूपं सांश्नारिकम्रमात्रप्रमाविषये चकरास्तीतयन्ते “सवश्क्तयो 

वाः इत्यनेन वस्तुस्वरूपथरुद्घारितं ्रन्थकृतेति ॥४०॥ 

एवं जातिविषये दसं नान्तरोपन्यासपूर्वकं ब्रह्मद नानुयायिनि खदशंने जातिपदाथ-यव- 
स्थामुपपाद्य परमाथतः सत्ताल्पखेनाभिन्नाया अपि व्यवहारे संबन्धिभेदाद् भिन्नाया गोत्वादि- 
जातेयथासमय स्वगतो घमश्चच्यते--प्रथिव्यादिष्बिति । 

अस्यार्थः--परथिष्यादिपं मावेघु वतमाना प्रतीयमाना च पृथिवीत्वादिजातिः स्वाभि- 
व्यक्तौ स्वाश्रयस्य संस्थानमवयवरतयोगविदोषं निमित्तत्वेन नापेक्षते) अवयवसंस्थानस्य 
पृथिवौत्वजात्याश्रयेऽननुगतत्वात् । तथाहि-लोष्टोऽपि प्रथिवीशूपेण प्रतीयते, मूत्समूहोऽपि, 
घटोऽ, पवंतोऽपि इत्यादि । तया च कस्यादि चन्जातिः स्वाभिव्यक्तौ संस्थानापिश्चत्वम् । यथा 
गोतघय्त्वादिजातेः; कस्यादिचन्नेति स्व वसिद्धो धमंः। किञ्च जातेरनुच्छिनना्रयात् अनु- 

च्छिन्नस्य = वतंमानस्याधिकरणस्याश्रयणादनित्येऽपि आश्रये जाति. स्थिता । यथां सोतखघय्त्वादि 
जातिः पृथिवीत्वादिजातिस्तु नित्येषु परमाणुप्र अनिव्येषु च गोधयादिष्रु स्थिता तथा च 

जातेर्व॑तं मानाश्चयत्वं स्वभावः, तच्च वतेमानत्वं काख्विरोषावच्छिन्नं तदनवचि ऽन्नं वा भवत्ि- 
त्यत्रानास्था | किञ्चानेन म्रन्थेन जातेयश्रयविनाद्यमनुविनाशिस्वामावोऽपि स्वमावः सिद्धः | 
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जातिः संस्थानमभिव्यक्तौ नियतमपेश्षत एवेत्यथादुक्तं भवति | तथा समवेतत्वेऽपि 
न गुणवद्श्रयविनाश्चाञ्जाति्विनश्यति । घटादौ गुणा ह्याश्रयप्रतिबद्धोदयाः युक्तं 
यद्ाश्रयविनामनु विनरयेयुः। जात्पेनां त्वाश्रयप्रतिबद्धो नात्मङाभः। केबलं 
प्रतीतावाश्रयमपेश्चन्ते ताः। एकव्यक्तिविनारोऽपि च तदन्यघरानुगतसंविदन्यथानुप- 
पत्तेरनुमिविसद्धावाज्जातिः समवस्थितेवेति अगुच्छि्र"्रयात् आश्रयादुच्छेदोऽस्या 
नायाति, आश्रयोऽस्या नोच्छेदहेतुरित्यथः ¦ आश्रयश्च विनदयन्नुच्छेदहेतुः संभाव्यत 
इति नाश्रयविनाश्चादस्या विनाश इत्यथः । ठदृतीयाथें बा पञ्चमी । आश्रयेण सह न 
विनदइयतीत्यथ. । ४१ ॥ 

नतु मह प्रल्येऽनिव्यानां सर्वेषां विनाशादाश्रयामावे कथं जातयोऽबतिष्ठरन् 
इत्याह-- 

अनुच्छे ् राश्रयामेके सवां जाति प्रचक्षते ! 
न यौगपद्यं प्रख्ये सर्वस्येति व्यवस्थिताः ॥ ४२ ॥ 
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यतो जातिरच्छिन्नऽप्याश्ये व्तमानमाश्रयान्तरमाभित्य . ति तीव्यर्थस्य तदेवेदं गोत्वमिति 
प्रत्यभिज्ञाप्रव्ययसिद्धत्ात् । 

अयं भावः -प्रूयिवौत्वाप्त्तेजस्त्वादयो जातिविरोषाः प्रतिनियतावयवरचनानपेक्षा एव 
महति परमिते चा भये अभिव्यज्यन्ते । यथा सथरद्रोऽपि चिन्दुरपि चोदकत्वेन प्रतीयते, 
क्वचित्तु गोत्वादिकासार्तखताल्त्वादिका च जातिः स्वाभिन्यक्तो नियतं संस्थानमपेश्चत प वेत्ये- 
षोऽर्थः पूर्वाथानुपपच्या लभ्यते । किञ्च यद्यपि घटत्वादिजातिरनिः्येषु आशयेषु समवेता तथापि 
नाश्रयविनाशाद् गुणवद् विनश्यति, गुणपेषम्यात् । षयदौ गुणा हि आध्रयप्रतिबद्धोदाः 
(अत्र प्रतिबन्धो व्याप्तिः उदिताश्रयव्यापकोदयाः अचर व्याप्यव्यापकभावद्च काल्िकिसामानाधि- 
करण्येन) इति युक्त आश्रयविनाश्चमनु तेषां विनाशः । जातीनां स्वाश्चयप्रतिबद्धो नास्मरामः, 
नित्यत्वात् । केवर सखप्रतीतौ निमित्तत्वेनाश्रयमपेक्षन्ते ताः । एकगोभ्यक्तिविनाशेऽपि च ततो- 
ऽन्यत्र गौरित्यनुगतसंविदन्यथाऽनुपपत्तिमूलकानुमितिसद्भावाद्ाश्रयान्तरे गोत्वजातिः समवस्थि- 
तैवेव्यभिप्रेत्य अनुच्छिन्नाधयादिष्युक्तम् | भचर अनुच्छिन्ना आश्रयादिति पदच्छेदो देखाराज- 
स्यामिमतः । व्याषगतं हीत्थं तेन “अनुच्छिन्नाश्रयाद् = आश्रयादुच्छेदोऽस्या नाति) 
मा ्योऽस्यानेच्छेदद्व॒रियथः । आश्रयश्च विनश्यन्च्छेददेतः संभाव्यत इति नाश्रवविनाशा- 
दस्या विनाश इत्यथः | तृतीपार्थं बा पञ्चमी | आश्रयेण सह न विनश्यति इत्यथ इति । भत्र 
हेकारालोक्ते प्रथमपक्षे भाभ्यपदस्य विनक््यदवस्थाश्रये करणा। द्वितीयपक्ते च तृतीयार्थ 
साशत्येऽप्रामाणिकी पञ्च मीति तदुक्तं व्याख्यानद्वयमपि चिन्त्वम्। मदुक्ते न्याख्याने 
दोषामावादिति ॥४१।। 

नतु महाप्रख्ये सवंषामनित्यानां विनाशादाभ्रयाभावे तद्गता जातयः कथमवतिषठेरन् 
इत्वाशडक्याद--अनुच्छेद्यश्रयामिति | 
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एके इति । य आधारं विना तासामवस्थानमन्ते नेच्छन्ति त आश्रयोच्छेदो 
नास्त्येवेस्याहुः । तथा हि-- 

न कदाचिद्नीदरां जगत्? इति । 
दन्तो मह प्रख्यस्याभावमिच्छन्तः परमाणुत्वादिजातिवद् घटत्वादिजाती 

नामाश्रयोऽनुच्छेयः सवंथोच्छेत्तमश्चक्य इत्याहुः । तथा च सदैव व्यवस्थिता जातय 
कस्यचिद्ाश्रयस्यापायेऽप्यपराश्रयवरृत्तित्वादिति नित्यत्वस्षिद्धिः। अथवा प्रथिव्यादौ 
विनष्टेऽपि पार्थिवादिपरमाणुष प्रथिवीस्वादयो विश्राम्यन्ति, तद्गतेषु च रूपादिष्, 
रूपत्वादयः । आदिसगेवद् युगपत्सवभावप्रख्यो नास्तीव्यस्मिन्मते व्यवस्थिता एक 
इति समन्वयः । एवं एकस्मिन्नपि ब्रह्माण्ड युगपरत्सवे भावानां प्रख्यो नास्तीति 
द् दौनाश्रयेणोक्तम्। यद्र ब्रह्माण्डान्तरे विनष्टेऽपि ब्रह्याण्डान्तरस्य संमवाद्यगपस्रख्यो 
नास्ति । तथा चाहुः-- 

अण्डानामीहटरानां त परिसंख्या न विद्यते! इति ।॥ ४२॥ 
ये तहिं महाप्रखयभिच्छन्ति तन्मते कथमिव्याह-- 

प्रक्रत प्रविलोनेषु मेदेष्वेकत्वद्िनाम् । 
द्रठपसच्व प्रपद्यन्त स्वाश्रया एव जातयः ।॥ ४२ ॥ 

[1 

अध्याथंः--ये सर्व॑स्य भावस्य प्रल्ये यौगपद्यं न, खण्डप्रख्ये तस्मिन्नेव ब्रह्माण्डे 

मावान्तरस्य तञ्जात्याश्रयस्थय महाप्रस्ये ब्रह्माण्डान्तरे च तस्य स्वादिति व्यवस्थितास्त एके 

सर्वा जातिमनुच्छेद्याश्रयाम्-अनृच्छे्यः सवथा उच्छेतुमराक्य आश्रयो यस्यास्तां प्रचक्षते । 

अयं भावः-येन्ते = भावविनारो आधारं विना जातीनमवबस्थानं नेच्छन्ति ते जाती- 
नामाश्रयोच्छेदो न स्त्येवेत्याहुः } तथाहि-मीमांसकाः--न क ाचिदनीदशं गद् * इति वदन्तो- 
ऽनीश्वरवादिनो जगत्सगस्येव महाप्रल्यस्याभावमिच्छन्तः परमाणुत्वादिजातिवद् घटत्वादि- 
जातीनामाश्रयोऽनुच्छे्यः = सवयोच्छेर मशक्य इत्याहुः | यद्यप्यत्र॒दिाराजौ यपरमाणुरमस्य 
जातित्वमुक्तं तथापि परमाणुत्वं सखण्डत्वान्न जातिः किन्तु पारसिमाण्डल्यरूपं परमाणुपरिमाणं 
गुण इति नैयायिकैर्वेरोषिकैस्वोच्यते । तथा च सदैव व्यवस्थिता जातयः कस्यचिदाश्चयस्यापाये- 
ऽप्यपरसाश्रयच्ृ्तित्वादिति तासां नित्यस्वसिद्धिः । मथवा प्रथिष्यादौ विनष्टेऽपि पाथिवादिपरमाणुषु 
पृथिवीत्वादयो विश्राम्यन्ति, तद्गतेषु च रूपादिषु रूपत्वादय. । यथा सगोऽनादिरीश्वरानङ्गी- 
कारात् इत्यादिसर्गो नास्ति, तथा ईैश्वरानङ्गकारादेव युगपत्सव प्रख्यो नास्तीति दशनाश्रयेणेद- 
म॒त्तराधसुक्तम् । यद्रा ब्र्माण्डानामसंख्येयत्वाद् व्रह्मण्डान्तरे विनष्टेऽपि ब्रह्माण्डान्तरस्य सद्- 
भावाद् युगपत् सवंभावप्रल्यो नास्ति । 

तथा चाहुः--अण्डानामीदशानान्त॒ परिसंख्या न विद्यते" इति } एतद् बद्माण्डखदश- 
संस्थानानामण्डानाभ् = ब्रह्माण्डानाम् परिसंख्या-गणना न विद्यत इति तदथं इति ॥५२॥ 

ये तरिं अद्वेतिनोऽन्तर्यामित्राह्मणाः प्रामाण्वाद् व्यावहारिकमीश्वरमम्युपगच्छम्त 



८& सटीके वाक्यपदीये 

एकत्वमभेदं मूखग्रकृस्या प्रधानेन सह परव्रह्मणा चा ये पर्यस्ति जगतः, तेषां 
मते सर्वथा भावप्रपश्चस्य निरन्वयविध्व॑साभावान्महासामास्यरूपे तत्र परस्मिन्मल- 
कारणे प्रविलयमात्रं मह प्रख्य उति राक्तिरूपेप् पद्ाथ॑प् यथायथ स्वजातियागस्तदानी 
मविशद्ध एवेति द्रव्यात्मना जतोनां तदानोमपि सत्वम्, द्र^याद्थःन्तरामावात्। 
अनत एव सन्त्यमित्येव वक्तव्ये द्रञ्यग्रहणं द्रव्याद्मिन्नत्वं बोधयितम् । यद्रा -द्रव्यं 
मृलक्रारणम् , तत्र सत्त्वं तस्य वा य सत्वम् , कारणसत्तामवरम्बन्त इत्यथः 1 अद्र - 
तिना हि कारणमेवानुगतं तासान्यम्। द्रव्यशब्द वा वस्तपयौयः । तेन द्रव्यसच्ं 
वस्तुन एत्र विच्यमानच्वं मुख्यं स्वम, न तूपचरितं साधार"मेव, राक्तिरूपतया- 
वस्थानादित्यथः। वेरोषिव.ददने त॒ निराधारा ८३ घटत्षादिजादयो स॑हाप्रख्य 
आसत । न हि गुरत्व।दधःपतनमासां मा मदिव्याधारः, अयिन्यक्तिमात्रे तस्यो 

~ शक ~~ 4.4. व्ण 

भादिसगवद् महाप्र्यमपीच्छन्तः सर्व॑स्य प्रलये यौगपद्मिति व्यवस्थितास्तन्मते महाप्रल्ये 

आश्रयाभावात् कथ जातयोऽ्वतिष्ठेरन् ईव्याशंक्याह-प्रक्रताविति । 

अस्या्थः--मेदेषु = मृतेषु भौतिकेषु च कार्यरूपेषु विशेषेषु मह प्रल्ये प्रकृतौ परिणाम- 
वादे स्वोपादानमूतायां मायायां बविधतवादे परस्मिन् ब्रह्मणि वा प्रविदीनेषु मावप्रपञ्चस्य 
निरन्वयविनादो पुनस्द्गम।भात्रापत्तमिश्रा कारणे प्रविख्यमात्रमेव महाप्रख्यमव पेषु सस्स्वेकत्व- 
दशिनाम्-तदानीं जगत्कारणीमूतव्रह्मदवेतदिनां मते स्वाश्रया एव = स्वसत्तैव सन्मात्ररूपं द्रभ्यं 
सवस्योपादानं स्वानुगतं सामान्यमाधिता एव र्वा गोत्वघरस्वाटिका जातयो द्रध्यमचम् = 
सन्मात्रद्रव्यरूपेण सच्वम् = विद्यमानत्वम् । यद्वा द्रव्यं मूलकारणं ब्रह्म, त्र स्वं तस्य वा यत्स्वं 
तध पद्यन्ते, मूककारणसत्तां सन्माच्रद्रव्यस्वभावमाम्बत इत्यथः 

अयं भावः---जीवेशावाभासेन करेति माया चाविद्रा च स्वयमेव भवतीति श्रतिसिद्धधा 
चिदाभासवत्या मूरप्रकृत्या *'घानेश्वरादिपदवाच्यया सहं परिणामवादे ये जग.) एकतखममेदं 
पदयन्ति, विवर्तवाद त॒ परेण ब्रह्मणा सह तस्य येऽमेदं पश्यन्ति तेषामेक्वद शिनां मते सवेथा 
मावप्रपञ्चस्य निरन्वयविनाश्चामावात् सत्तारूपमहासामान्यरूपे तत्र परस्मिन् मूलकारणे प्रङृद्यु 

पदिते ब्रह्मणि प्रविर्यमात्रं महाप्रल्य इति तदानीं शक्तिरूपता स्थितेषु पदाथंघर मथाययं 
स्वस्वजातियोगस्तदानीमविरुद्ध एवेति पस्रह्मरूपद्रव्यात्मना जातीनां तदानीमपि स्म्, सद् 

ब्रह्मरूपद्रव्याद्यान्तराभावात् } अतएव "तदा सच्वं प्रपद्यन्ते इत्येव वक्तव्ये द्रव्यादभिन्नत्वं 
भावानां तदूगत्तानां जातीनाश्च बोधयितुमच्र द्रव्यदगरुपात्तम् | एवञ्च 'द्रव्यसत्वं प्रपद्स्तेः 
द्यस्य मूलकारणीभ्तन्रद्यरूपां सत्तामवरम्बन्त इत्यथः । अद्ेतिनां मते हि विश्वस्य मूलकारण 
सन्माधं अद्येव स्वानुगतं सामान्यम । अथवा द्रध्यक्षब्दो वस्नुपर्यायः। वस्तु च ब्रद्यैव 
“अतोऽन्यद् तेम् ° इति श्रुतयाऽन्यस्यावर-त्वश्रवणात् । तेन द्रव्यस्य वस्तुन एव विद्यमानत्वं मुख्यं 
सत्वं प्र"न्ते, न तूपचरितम्, सर्वभावेष्वायोपितत्रेन साधारणं स्यावहारिकमेव स्वं तदानीं 
तेषामस्ति | तेषां तदानीं शक्तिरूपतयाऽवस्थानात् । वेश्षेषिकदर्नि ठ निराधारा एव घट्ता- 



जातिसमुदेशः ८७ 

पयोगात । तदानीं चानभिव्यक्ता एव सआासताम्, को विसोधः ?। राखकारस्त 
स्वसिद्धान्तनेव निगमितवान् ॥ ४३ ॥ 

एवं व्यकितिसवगतत्वं सामास्यानामाश्नितव्योक्तम् । इदानी सर्व॑सवेगतव्वन- 
येनाध्याह-- 

ब्राह्मणएत्वादयो भावाः सवंप्रालिष्ववस्थिताः | 
अभिन्यक्ताः स्वकायांणां साधका इत्यपि स्तिः ॥ २४॥ 

भवन्ति सवव्रेति भवाः ब्राह्यणस्वक्षृत्नियत्वादयः सामान्यविशेषाः । ते 
प्राणिष पिण्डेष क्षुत्रियादिष्ववस्थितत्वात्सकवगताः । तथापि च ब्राह्मणमाटभेतः 
इत्यादौ न सांकयप्रसङ्गः, यस्मात्सव गतत्वेऽपि प्रतिनियतामिन्यञ्जकन्थङ्खया इति 
प्रतीतस्य क्रियाङ्गत्वात् यत्रंवासिव्यक्तिमासादयन्स्युपदेश्ादिना व्यञ्जकेन तत्रेव 
स्वकायंसम्पादका इव्यविच्छि्ागमपारम्पयण स्मयते । यथा सवेगतत्व पारम्पयगतं 
तथा प्रतिनियतव्यञ्जकव्यङ्ख्यत्वमपीत्यथंः । ४४ ॥ 
1 11 

दिजातयो मदहग्रख्य आसते । तैर्मावानां निरन्वव्रविनाशस्य शाक्यसिद्धान्त इवाभ्युपगमात् ¦! नहिं 

गुरुत्वादधःपतनं जातीनां माभूदिल्युपयोग आधारम्य वेरपेयते, जातेरभित्यक्तिमानर तस्योप 
योगाभ्युपगमात् । अतो महाप्रल्येऽनसमिव्यक्ता एवानाधारा जातय आसतां को विरोधः । भ्रन्थ- 
कारस्तु ब्रह्मदर्शनानुसारि स्वसिद्धान्तेनैव महाप्रख्ये राक्तिरूपेण जातिसच्वमुपसदह्तवान् 

इति |॥४२३।। 
एवं सापरान्यानां व्यक्तिसव॑गतत्वम् = व्यक्तिरूपं-व्यज्ञकरूपं यत्तव तद्गतत्वमाभि 

तयोक्तं प्राक ' इदानीं स्वंसवेगतत् नयेन = सवग्यक्त्यव्यक्तिरूपम् व्यञ्जकान्यज्ञकरूपम् , 
यत्सर्वं तद्गतत्वं सामान्यानामिति नयेन । अप्याह --्राह्यणत्वादय इति । 

अस्यार्थः --त्राह्मणव्वादयःच=त्राह्यणस्वक्चत्रियस्ववेैश्यत्वा टयः, बह चत्वकठत्वाद यस्च येषां 
ग्यञ्ञकं न प्रत्यक्षं किन्न आस्तोपदेशादिरूपं ते भावाः = भवन्ति वतेन्ते सवेति भावाः सवत्र 
वत॑मानाः सामान्यविरोषाः, सवप्राणिषु स्वं , पिण्डेषु समःनरुस्थनेपु अवस्थितत्वात् सवगता 
अपि यत्रैव पिण्ड्विश्चषे उपदेशादिनाऽमिव्यक्तास्तत्ेव स्वकार्याणाम् ब्ाह्यणमाल्सेतः 
इत्यादिना विहितानामाख्म्भनार्दनां साधका नान्यत्र स्यपि स्मृतिः = अविच्छिन्नागमपारम्पयेण 
शिष्टानां स्मरणमिति , 

अयं मावः-- यद्यपि ब्राह्मणतादयो बह चत्वकछठत्वादयकश्च समानसंस्थानसवेपिण्डगता- 
स्तथापि-- 'सवणेभ्यः सवर्णा जायन्ते हि सजातयः इत्यादिमन्वाद्यक्त्यनुस)रेण हिष्टखोक 
प्रसिद्धया च ब्राह्मणाद् ब्राह्मण्यां जातत्व-साक्षात् परस्परा वा बह चकञाटशाखाध्येतृप्रमव- 
त्वादिरूपम्र तनियत।भिव्यज्ञकाभिव्यङ्कघा इति स्थिते प्रतीतस्येव = अमिभ्यक्तस्यैव तत्तक्छिया- 
ङ्गत्वाद् यत्रैव पिण्ड उपदेशादिनाऽभिव्यज्ञकेनामिव्यज्यन्ते तत्रेव स्वकाय्षपादका इत्यविच्छि. 
न्मेनागमपास्स्प्थेण शिष्टैः स्मयते ¦ एवञ्च यथा ब्राह्मणलयादिजातीनां समानसंस्थानसवंपिण्ड- 
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एवं च प्रख्ये घटस्कादिजातयः परमाण्वादिष्ववस्थिता इति प्रकरणसामरथ्या 
दुक्तं भवति | आदिग्रहणेन द्यचेतनजातीनामपि सबेगतत्वमनत्र विवक्षितम् , चेतन- 

जातयोऽप्यचेतनेष्ववस्थिता इति पूणं सवंगतत्वमाह-- 

चित्रादिष्वप्यभिन्यक्तिजातीनां केथिदिष्यते । 
प्राण्याितास्तु ताः प्राप्तौ निमित्तं पुण्यपापयोः ॥ ५५ ॥ 

आङेख्यनिर्मिते पुस्तकमेणा दावौदिना वा कृतेऽपि ब्राह्मणे सादरयात्तदाकारा- 
युकारप्रत्ययोद्य इति ते्ापि तज्ातिप्रकाश्चः । प्राण्युपघाता्पुनरधमे इति चित्र 
स्थो पघाते तद मावः। एवं धर्मोऽपि चित्रस्थत्राह्यणपूजायां न भवति । कैश्चिद् इति 
व चनादत्रारचि सूचयति किर । मुख्यसादरयास्रतिकृतिष प्रत्ययानुगमोपपत्तिनं 
ठु तद्रशा्नातिसमवाय इति युक्तम् । तदेवं पूवं 

निवेत््येमानं यत्कम' ( वा० का० २ जा० १७) 
1 ^ 1.9 7 1 

गतत्वमागमपारप्पर्यागतं तथा तासां प्रागुक्तप्रतिनियतव्यञ्जकव्यङ्गधत्वमपि अविच्छिन्नागम- 

पारमभ्पर्यागतमेव इति ॥ ४४ |] 

एवञ्च प्रख्ये घटत्वादि जातयः परमाणुष्ववस्थिताः, तेषु शक्तिरूपेण स्वाश्रयाणां घटा- 
दीनामवस्थानादिति प्रकरणसामर्थ्यादुक्तम् | व्राह्मणत्रादयो भावाः” इत्यत्रादिपदेन न 
ह्यचेतनजातीन।मपि सवंप्राणिष्वस्थितत्वोक्त्या तासामपि सव॑गतत्वमन्र विवक्षितम्! एवञ्च 
व॒ल्यन्यायेन चेतनजातयोऽप्यचेतनेष्ववस्थिता इति सर्वासां जातीनां पूणं स्वंगतत्वमर्थाह्लन्धं 
राब्दतो व्यक्तमाह-चित्रादिष्वपीति | 

अस्यायेः--केरिचद् ब्राह्मणादिचित्रादिष्वपि ब्राह्मणत्वादिजातीनां सर्वगतत्वादुपदेशा- 
दिनाऽभिभ्यक्तिरिष्यते । व॒ = किन्तु, ताः = ब्राह्मणत्वादिजातयः प्राण्याधिताः सत्यः पूजादिना 

पुण्यस्य, बधादिना पापस्य च प्रासो निमित्तम्, न त॒ चित्रायाभ्रिताः सत्यस्ता । 
अयं भावः--आलेख्यनिर्मिते ब्रह्मणे, पुस्तककमंणा कृते वा ब्राह्मणे ्न्थरूपे, यद्वा- 

पुस्तककमणा सित्तिखेपनाङेख्यनिमित इति योजना । दार्बादिना = दारपाषाणसरदादिना 
वा कृतेऽपि ब्राह्मणे, आ आङ्ृतिसादश्याद्, द्वितीये ब्रह्मणो वेदस्य व्याख्यानकतत्वरूपात् 
सादृश्यात् , तृतीयेऽपि आकृतिसाददमात् तदाकायनुकारप्र्थयोदयः = तस्मिन् ब्रह्मणपिण्डे य 

आकारः प्रत्ययस्य, ब्रह्मण इति, तदनुकारस्य ब्राह्मण इति प्त्यग्रस्योद्य इति त्रापि 

तञ्जातिप्रत्ययः । प्राण्युपघातात् पुनरधमं इति चित्रस्योपघाते तदभावः । 
एदं धर्मोऽपि चित्रस्थन्राह्मणपूजायां न भवति । यदि तु चिन्नस्थव्राह्मणसादश्येन 

स्मृतस्य प्राणिब्राह्मणस्य तादास्म्याप्यासेन चिच्रस्थब्राह्मणः पूज्यते तदा त मन्ये धमो भवत्येव । 

अतएव द्रोणस्य मार्भिकीं प्रतिमां विघाय तां प्रभून्यते तदम चापकमशिक्षमाण एकरध्यः 
परमां चापरिक्षामुपागत इति भारते स्मयते । शिष्टाचारेषु च चिघ्रपूजनं श्यते । विष्ण्वा- 
दिप्रतिमा ठ नोदाहरत॑व्या, तासां प्राणप्रतिष्ठया प्राणित्वादिति । अत्र इलोके कैश््िदिति 
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इत्यादिना प्राक् प्रभवनाद्पि जातेः सद्धावान्नित्यस्वमुपपादितम्। इदानीं पुनर- 
भरयध्वंसेऽप्यवस्थानादित्ति पूर्वापरकोटिगामित्वात् पराकप्रध्वंसाभावाभ्यामयोगात् 
परिपूणेस्य नित्यत्वस्य सिद्धिः ॥ ४५ ॥ 

नःवविदितशब्दाथेसंबन्धस्यान्येभ्यो व्यावृत्तं गोष्वनुगतं रूपं गौगौरिति न 
प्रतिभासते । यदि च ताभिव्येक्तिभिरभिव्यक्तं तत्सामान्यं कथं तस्प्रस्ययो न स्यात्| 
अथान्येभ्यो व्युसपन्नः प्रतिपत्स्यते, तेऽपि कुतः, तेऽपि कत इति साक्षादरिनं सवज 
द्रष्टारमन्तरेणान्धपरम्पर प्रसज्यते । सवत्र च शब्दार्थंसंबन्धेऽन्धपरम्पराया एव 
द्धव्यवहार इति नाम कृतं स्यात्; निम् रत्वात्। तब्राह्यणत्वादीनां शूपव्यञ्जन- 
सादृर्याद् बाखमूकादिज्ञानसद्रशोऽप्यसौ गोत्वादीनामिवानुचत्तव्याव्ृचरूपावभासो 
नास्तीव्यवदयमेव सवेज्ञोऽभ्युपगन्तव्य इति मन्यमान आह- 

[ 1 श) # ~ 7 

वचनाद पक्षे = चित्रादिष्वपि तत्तञ्जातीनामभिनग्यक्तिपक्षे, अरुचिं धुचयति ¦! मुखयसाद्द्यात् 
प्रतिकृतिषु- पतिमापु तत्तत्प्रत्ययानुगमो पपत्तिर्गोणीति न तत्तस्पत्ययवशाञ्जातिसमवायस्तत्र, 

किन्तु साहश्यमूलकस्तञ्जात्यभ्यारोप एव तत्रेति वक्तु युक्तम् । एवञ्च जातेः समवायः स्वरूपेण 
शक्तिरूपेण वा स्थिते स्वाश्रय एव, न तु तदनुकारिणि तद्षिखददो बाडन्यत्ेति न सवसर्व- 
गतत्वं जातेरिति स्थितम् | 

तदेवं “निरवत्थ॑मानं यत्कम' इत्यादिना प्रभवनात् = उत्य्ेः प्रागपि जतेः सद् मावा- 
जनित्यत्वं तस्या उपपादितम् । इदानीं पुनराश्रवध्वं सेऽपि महाप्रलये तस्या मवस्थानान्निच्यत्वसप- 

दरितमित्युखत्तः पूर्वापरकोटिगामित्वाद् जातेः प्राक्परष्वंसाम्यामयोगात् परिपूर्णस्य नित्यत्वस्य 
सिद्धिः | ४५ ॥| 

ननु यस्य पुरुषस्य गोशब्दस्य गोत्वजत्या सह संबन्धो न गहीतस्तस्भान्येभ्भो व्यावृत्त 
गोष्वनुगतञ्च गोत्वसामान्यस्वरूपं गोर्गौरिति प्रत्ययेन प्रतिभासते । यदि च ताभिरगोव्यक्ति- 
भिस्तत्तामान्यनमिव्यक्त स्यात्तदा कथमविदितशम्दायंसम्बन्धस्यापि तत्प्रत्ययो न स्यात् । यदि 

चाप्तोपदेशात् शब्दाथसम्बन्धब्युषत्तिः = शन्दाथंसम्बन्धविरोघग्रहः, तत्सदकृतामिस्व व्यक्तिभिः 
सामान्यमभिव्यभ्यत इत्युच्यते, तदाऽऽदिसगं शब्दाथंसम्बन्धोपदेशसिद्धघर्थं सवज्ञ ई्वरोऽभ्यु- 
पगन्तव्यः | अयेशवरे सवज्ञे प्रमाणामावाद् आदिसर्गाभावादनादौ संसारे अन्येभ्यः पुरुषेभ्यः 
शग्दाथं सम्बन्धं व्युत्पन्नो गोशब्दात् प्रतिपत्स्यते गोत्वसामान्यमिस्युच्यते, तद्? तेऽपि पुरषाः 
कुतः पुरुषाद् प्युतखपननाः । तेऽपि कुत इति जिज्ञासाघारायां सयां सा्चादरिनं स्व्॑ञं द्रश- 
रमन्तरेणान्धपरग्परा प्रसज्यते । सवत्र च शग्दाथसम्बन्धग्रहेऽन्धपरग्पराया एव चवदधन्यवहार 
इति नाम कतं स्यात् , मृट्रून्यत्वात् | 

किञ्च यथा बालमूक्रादिन्ञाने रूपव्यञ्जनम् = वस्वुस्वरूस्यावभासनरूपं क्घियीकरणम् 
अस्ति, अनुड्त्तस्य व्यादृत्तस्य च रूपस्य व्यज्नं नास्ति, इति । तथाऽऽदिसगेऽविदितपदपदाथ- 
सम्बन्धानां पुंसां सूपन्यञ्जनसादद्याद् वबाछमूकादिज्ञानसदशो ब्राह्मणत्वादिजातीनां 
रतिभासोऽस्ति | प्र्यक्षसंस्थानन्यज्गयानां गोत्वादीचामिवानुदृत्तव्या्रचरूपाबभासो नास्तीत्यादि- 

४२ 
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ज्ञानं त्वस्मद्विरिष्ानां ता सर्वेनियं विदुः ¦ 
अभ्यासान्भणिरूप्यादिविशेषेष्विव तदिदाम् ॥ ४६ ॥ 

अस्मद् इति पञ्चमीबहूवचनम् । पच्चम्या अत् ( पा. ७।१।३१ ) 

इत्यदादेशे कृते प्रतिनियतपदाथंद्र्दिभ्योऽस्मदादिभ्यो विरिष्टाः सवर आदिगुरवः 
सन्ति) तथा च पतन्जटिः- 

“स पूवेषामपि गुरुः काङेनानवच्छेदात्' इति । 
(यो. धा. १ २६) 

सवनज्ञानामीशसे गररुपदेष्टा । तस्य च बुद्धीन्द्रियदेहानां काडेनानवच्छेद्ान्नित्यता । 
अन्यथा प्रये वृत्ते पुनरुत्पेषु ब्रह्मादिषु क उपदेष्टा स्यात् । ततश्च निःरस्त्रं निर 
वुष्ठानं विधिनिषेधयोश्न्धमूकप्रायं जगत् स्यात् । अथ प्रयो नैवास्ति, अपि तु 

न कदाचिद्नीदरं जगत् 
[गि १ "प 1. क - प) क 71 1 1 1 श 1 1 (^ । 

सभं उपदेशद्वाय पुंसां ब्राह्मणत्वादीनामनुद्चव्याञ्चरूपावभासाथ सर्वज्ञोऽभ्युपगन्त्य इति 

मन्यमान आह-जानन्त्विति । 

अस्या्थः--ताघु = जातिषु, अस्मदिति पञचमीबहुवचनान्तम् । प्रतिनियतपदाथदरि- 

भ्योऽस्मदादिभ्यो विशिष्टानां विखक्षणानामादिगुरूणां सखवेहशां जानन्तु सवंद्धियम् = सर्वाणी- 
स्ियाणि कारणत्वेन खन्व्यस्मिन्निति सवेन्द्रियजन्यं विलक्षणं विडुराचा्यांः । यथा तदिदम् 

मणिरूप्यादिविदाम् , मणिरूप्यादि बिरेषेषु = मणिरूप्यादितारतम्येषु, अभ्यासाद् विलक्षणं ज्ञानं 

भवतीति । 

अयं मावः--यक्किञ्िन्नियतपदाथ दिभ्योऽस्मदादिभ्यो विलक्षणाः सर्वंदश आदिगुरवः 
कपिलादयः सन्ति ! तदाद पतञ्जलिः -'स पूवेषामपि गुखः कठेनामवच्छेदात्ः इति । 

अस्मा्थः स ईश्वरः, पूर्वषाम् सवज्ञानां कपिलादीनां स्गादिभुवामपि गुरुरुपदेष्टा 
तस्य बुदधौन््रियदेहानां काकेन भूतभाविष्यदादिनाऽनवच्छेदात् नित्यतां । अन्यथा प्रख्ये जाति 
पुनरतपन्नेषु ब्रह्मादिषु क उपदेष्टा स्यात्| ततश्च शास्राभावाद् बिधिनिषेधानुष्ठानरहितं 
जगटन्धमूकसदशं स्यात् । यदि त॒ प्रख्यो नैवास्ति इति, "न कदाचिद्रनीदशां जगत् इति 

नेभिनीयानां मतमनुखत्योच्यते। तदेतदसत्। अथ “आम्नायस्य क्रियाथस्वादानक्य- 
मतदर्थानामः इति जैमिनिसूत्रानुसरेणामाम्नायस्य क्रियाथ्वात् सिद्धार्थप्रतिपादकं षाक्ष्यम- 
प्रमाणमिति प्र्यप्रतिपादच्ानि शाल्रवाक्यानि अथंवादरूपतया स्वाथपरत्वाभावेन स्वा्ऽ- 
प्रमाणानीस्युच्यते | 

तथाहि व्युपित्सोर्बालस्य प्रयोज्यप्रयोजकन्रद्धग्यवहारात् कायंपरतत्रेनैव शाब्दार्थसम्बन्ध- 
वयुत्पत्चिग्रतिपत्तेः = शब्दार्थसम्बन्धग्रहनु भवात् शयत्परश्च शब्दः स शब्दार्थः इत्यभ्युपगमेन 
कायपराणामेवे वाक्यानां प्रामाण्यमिति प्रल्या्याल्यायिकामत्रवणेने सिद्धार्थाभिधाने प्रयोजना- 
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इति जैमिनीयाः । तदेतदसत् , सवरास्त्रेष प्रख्यस्परतेः। अथास्नायस्य क्रियाथ- 
त्वाद् भूताथेप्रतिपादकं वाक्यमप्रमाणमिष्युच्यते । तथा हि-कायपरत्वेनैव वरद्धउ्यव- 
हारच्छब्द्ाथेसम्बन्धञ्युत्पत्तिप्रतिपत्तेः "यत्परश्च रब्दस्स सब्दाथःः इत्याख्यायिका- 
मात्रवणेने सिद्धाथौभिधाने प्रयोजनाभावाद्विधिनिषेधचोदनाभावात् कस्यविदप्य- 
शासनाद् भूताथ वाक्यमराश्लस्वादेव न प्रमाणतामहंति । प्रबतकवाक्याङ्गमावेन ठु 
समन्वयमेति । शास्त्रे स्तावकत्वेन द्यथवाद्वाक्यानिविधिवाक्याङ्गमावगसनाद्न्वय- 

भाञ्जि भवन्ति| एवं हि विधिस्पोट्रखितो मवति । 

अत्र त्रमः। किमनथंकानि वणेवदेवाथेवादवाक्यानि महावाक्यं विधायके 
कायौथग्रतिपादकेऽङ्गभावमुपयान्ति, आहोस्विदार्मीयः कथिदेषामर्थोऽस्ति यच प्रति- 
पत्तिमादधति कायंपराणि संपद्यन्त इति पक्षह्यम् । प्रथमः पक्षो न युक्तः । यथायथं 
सिद्धाथीनां स्वार्थग्रतिपत्तिदशे नादकिञ्चित्करस्यान्थंकस्य परत्राङ्गभावानुपपत्त, 
केवरं सा प्रतिपत्तिः, तत्र स्वाथ प्रमाणभ्ता अन्यथा वेति विचायेम् । यत्र बाधस्त- 
त्राप्रमणम् । अबधे त॒ प्रमाणमेव । अबाधिता हि संवित् स्वतः प्रमाणमिति जंभि- 
नीयनयः} सवेज्ञेश्वरदेवतानां च शाश्लादधिगतानां न किचन बाधकसुरपरयामः । 
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भावाद् बिधिनिषेवचोदनानामभावे कस्याप्यर्थस्याश्चा सनादशाल्नत्वादेव सिद्धार्थकं वाक्यमप्रमाण- 

मिति ¦! आख्यायिकारूषाणि अन्यानि वा भूतार्थकवाक्यानि अर्थवादरूपतया लक्षणया स्व॒ति- 
निन्दान्यतरपरस्वेन विधिनिषेवरोषतामुपगतानि ताभ्यामन्वयमनुभूय च॒ प्रामाण्यमनुभजन्स्येव | 
एवं हिं बिधिनिषेधादुपोदवक्िती भवतः । तदेदत्सव पूवमीमांञ्वायामाकरतोऽवसेयमिति । 

अत्रोच्यते-किं बण्वदनर्थकान्येवार्भवादवाक्यानि विधायके महावाक्ये कायांथप्रतिपाद्- 
केऽङ्गतयेकवाक्यतामुपयान्ति, अथवा विधिवाक्यार्थासंखष. श्वदेरो एषां कक्चित् स्वाथोँऽप्यस्ति यत्र 
प्रतिपत्तिमाधाय पड्चाद् विधिशोषतया कायंपराणि संपद्यन्त इति विकल्पद्वये प्रथमो न युक्तः 
सिद्धार्थकेभ्योऽपि वाक्येभ्यः स्वार्थप्रतिपतचेरनुभवसिद्धत्वात्, सवथा स्वार्थप्रतिपादकत्वाभावे 
शक्ार्थशम्बन्धरूपाया छश्चणापा अभावे विध्यङ्गमावानुपपतेश्चेत्यस्ति स्वार्थ प्रतिपादकत्वमप्यथ- 

वादवाक्यानामित्यभ्युपेयम् । केवटं सा स्वार्थे प्रतिपत्तिः प्रमाणमप्रमाणं वेति विचारोऽवरिष्यते । 
विचारे तु क्रियमाणे यत्र स्वार्थस्य बावस्तन्नाप्रमाणम्। यत्रतु न, तत्प्रमाणमिति नि्चयः। 

जेमिनीयाशचात्राधितायाः संविदः स्वतः प्रामाण्यमिच्छन्ति । 

न च शाल्राजायमानानां खवजञेश्वरदेवतापविदां किञ्चन बाधकं पश्याम इति तत्प्रति 
पादकानि वाक्यानि स्वार्थेऽपि प्रमाणान्येव । ननु च मार्जारदीना साथकं वचनं शाह ध्यते, 
महाभारते च गधरगे,मायुसंबादः स्मयते । न च तत्र प्रस्य ्रसंवादोऽस्ति, खोकेऽदशंनादिति यथा 
तेषामप्रामाण्यम्, एवमेव सवं स्व॑ञे्वरदेवताग्रतिपादकमद्ा थ वचनमप्रमाणम् । नैवं वक्तव्यम् । 
खोके प्रत्यक्षपंवादाभावेऽपि पतञ्जल्यादीनागृषीणां सर्व्ञमूतानां वचनरूपेणागभान्तरेण 
परागुक्तागमानां सार्थकत्वस्य संवादोपरन्बेरबाधितत्वमस्त्येव । केवलं चमंचक्षुषो भवाहसा 
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नज च माजीरादीनां शस्त्र साथेकं वचनं श्रयते । न च तत्र संवादोऽस्तीस्येवमेव 
सवेमदृष्टाथमप्रमाणम् । मेवं वोचः। स्वेज्ञभूतानां वचनस्यागमान्तरेणापि 
साथंकत्वस्य संवादोपर्ब्धेरबाधितस्वमेव ! चमेचश्चुषः परमेतन्न मन्यन्ते । तथा 
हि भगवान् पतञ्जलिः-- 

शब्दाथेसंयमनात् सवेभूतरुतज्ञानम्' ( यो. सू. ३।१७ ) 

आदिदेश ! तस्मायत्र नास्ति संवादो बाधकमात्रपयेवसानमथंवाद्वाक्ये, तदसत्याथ- 
प्रत्तिपादनेनास्तु कायेमाघ्रप्रतिपादनपरम् । यत्र तु नास्ति बाधः, शाखान्तरेण संवाद् 

तसप्रमाणमेव । न च तत्र कायंपरता । सिद्धाथप्रतिपादनेन पुराणेतिहासवाक्यानां 
तावस्येव प्ररनोत्तरयोः समाप्रत्वदशं नात् › तत्परिज्ञानमावराच्च धर्मोत्पत्त्यभ्युपगमात्। 
किश्च ध्येये निज्ञीते ध्यानादिरनुष्ठाठं शक्यत इति निष्प्रयोजनतापि नस्तीश्वसयदिः 
प्रतिपादकानां वाक्यानाम् । तथा च सास्मम्-- 

'आत्मा ज्ञातव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितन्यः' इति । 

एव सवज्ेश्वरादिकं मार्जारदिसंवादश्चादष्टमथं न मन्यन्ते, पतन्जिष्वु भगवान् मन्यते| 
तथाहि तदीयं सू्म्-- न्दार्थपरत्ययानामितरेतराध्यासात् संकरस्तद्विभागसंयमात् सवभूत- 
रतज्ञानम्?' इति । तस्माद् यत्राय॑वाद् वाक्ये नास्ति स्वाथं प्रमाणान्तरमवादः, किन्तु बाधक- 
स्येव केवरु्य प्रामाण्यपयंवसानमस्ति, तद सत्याथप्रतिपादकतया स्वार्थञ्प्रमाणं सत् कायमान्न- 
प्रतिपादनपरमस्तु । यच तु सिद्धाथवाक्ये नास्ति बाधः, अस्ति च शाख्नान्तरेण संवादस्तत्प्रमाण- 
मेव । नैव च तत्र कार्यपरता। सिद्धाथग्रतिष।दनेन पुराणेतिदयसवाक्यानां ताब्येवा्थे 
प्रसनोत्तरवाक्ययोः परिसमाप्त्या निराकाङ्क्चत्वदर्शनात्, तज्जातसिद्धाथपरिल्ञा मात्राद् धमां 

स्पत््यभ्युपगमेन फरस्मरणान्च न सिद्धा्थंकानां पुराणादिवाक्यानां वेफल्यमपि । तदुक्तम्-- 

कर्कोटकस्य नागस्य दमअन्त्या नरस्य च | 

्रहतुपर्णस्य राजर्ष॑स्चरितं कलिनाशनम् ।।' इति । 

श्च "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतम्यो मस्तन्यो निदिध्यासितव्यः इति श्रुत्या 
शश्वरप्रणिधानाद् वाः इति सूज्रेण एवमादिभिरन्येश््च शालरेरीश्वरात्मादीनां ध्यानादिकं विदितम् । 
ष्येये निर्ज्ञात एव च तस्य ध्यानादिरनुष्टां शक्यत इति नास्ति निष्प्रयोजनताऽपि ईश्वरादि- 
प्रतिपादकषाक्यानाम् । स्मृतिकाराणाञ्च मन्वा दीनां वचनानि मवद्धिरभ्युपगम्यन्ते । महेन्द्र 
रद्रादिदेवताप्रतिपादकानि ठ तेषां क्चनामि प्रक्चिप्तसवाचुक्त्या प्रस्याख्यायन्त इत्यपूवस्तव 
स्वभतपक्षपातः, सर्वेषां मनुवचनानां विनिगमनाविरह प्रामाण्येऽग्रामाण्ये वा समत्वात् । 
नहि मन्वादयो महषंयो न सज्ञा वीतरागा का । सति राभादिमखेऽसवक्त्वे वा तेषां किमपि 
चचनं प्रमाणं न स्पात् । भसति च तस्मिन् बा सव॑मपि तेषां वचनं प्रमाणमेवेति तद्बचन- 
श्रामाण्याखेण्द्ररुद्रादयो देवा अप्यम्युपगन्तव्या एव । तस्मात् “साक्षात् कतधर्माण ऋषयो 



जातिसमुदेशः ९३ 

पातञ्जखमपि- 
(तस्य वाचकः प्रणवः, तज्नपस्तदथंभावनम्; ततः प्रत्यक्वेतनाधिगमोऽन्त- 

रायाभावश्च' इति । ( यो. सू. १, २७-२६ ) 
स्परतिकाराणां च मन्वादोनाममभ्युपगमो महेन्द्रद्रादीनां प्रत्याख्यानमिति पक्षपातः । 
न हि मन्वादयो महषेयो न सर्वज्ञा वीतरागा वा ¡ रागादिमन्स्वेऽज्ञस्वे वा तेषां कथं 
तद्वचन प्रमाणम् 

तस्मात् “साक्षल्छृतघमोण ऋषयो बभूबुः, तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधमेभ्य उप- 
देशोन मन्त्रान् संप्राहुरुपदेश्ाय गछायन्तोऽवरे विल्मश्रहणायेमं मन्थं समाम्नासिषवेदं 
च वेद्ाङ्खानि चः (नि, १, २०, २) 
इत्यागमभ्रामाण्यात् सन्ति सर्वज्ञाः, येषामन्ध परम्पराव्युदासाथंमादिगुरुभेगवान् सवे- 
शाखप्रवक्ता तैरेव मुनिभिरगम्यते । राञ्चस्य हि शब्दनिव्यत्वेऽपि सचनावत्तवादी- 
रवरप्रणीतत्वमेव । तथा च शाख्यादीहवरः समधिगम्यते । तस्माच्छास्त्रं प्रबत्तमिति 
तस्य शास्रं निमित्तम् । सास्त्रं पुनः किन्निमित्तम् ? ईदवरनिमित्तम । तदेतयोः शाखो- 
त्कषयोरीदवरसततवे वतेमानयोरनादिः संबन्ध इद्युक्तम् । तथा च गीतस्वाविष्ट- 
महेदवरभावेन भगवता कृष्णावतारेणाभिदहितम्- 

"वेदान्तरं दविदेव चाहम् इति । 
एवमपि च शाखस्य नित्यत्वे क्षतिनस्तीरवरवुद्धिरूपस्वानत्तस्य । ईरवरस्य 

क. मो भको भित ग "9५ दतर भध ए) भस तानक > 0" कव नकत भिदा त्क 
रकनप 

भूवुस्तेऽवरेभ्योऽसाक्चात्कृतधर्मेम्य उपदेशेन मन्त्रान् संप्रादुरुपदेशाय ग्छायन्तोऽवरे विल्म- 

ग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिपूर्वेदं च वेदाङ्गानि च | अयञ्च मन्नः प्रथमकाण्डे पञ्चमकारि- 
कायामम्बाकर्न्यां व्याख्यात इति नेह पुनर्व्याख्यायते । अत्र विल्मम् = स्वप्नघ्रत्तवस्परतिमातं 
वस्तु ] इत्यागप प्रामाण्यात् सन्ति धर्ममप्यदष्ठं साक्षात् कृतवन्तः सवंज्ञा ऋषयः, येषामन्वपर- 
स्परब्युदासाथंमादिगुर्मगवान् सव॑शाल्लपरवक्ता तैरेव सुनिभिसगम्यते = आचायत्वेनाश्रीयते । 
शब्द्नित्यत्वेऽपि आनुपूर््यां अनित्यत्वेन रचनावस्वात् साख्रस्यानित्यत्वेनेश्वरप्रणीतत्वमेव । तथा 

च भिक्षुपूत्रम्-'श्ाल्लयोनिष्वात्"” इति । अत्र च शाखस्य ऋग्वेदादिलक्षणस्य अन्परस्य वा 
योनिः कत्ररूपं कारणमिति षष्ठोतस्पुरुषः, शाखं योनिन्ञापकनिमित्तमस्येति बहूुीदिर्था | तथा च 
ाष्धादीश्वरः समधिगम्यते । ईश्वरात् शास्वं प्रवृत्तमिति ईद्वरस्य शाखं ज्ञापकनिमित्तम् ; 

तदेवमृण्वेदादिलक्षणस्य शाख्रस्योत्कषेद्यमायाति । अनन्यसाधारणमीश्चरनन्यत्वमीश्वर- 
जञापकतञ्चेति | तदेतयोः शाल्नोककर्षयोरीश्वरसस्वे एव छन्धसत्ताकयोरनादिः सामानाधिकरण्य- 
रूपः संबन्ध इत्युक्तं भवति । तदेतदीश्वरस्य शाल्रकवतवं सतताविभूतमदेश्वरभावेन कष्णरूप- 
तयावतीर्णेन भगवत। गीताय स्वयमेवोक्तम्--“'वेदान्तक्ृदेद विदेव चाहम्? इति । 

न चेवं सति वेदस्यानित्यत्वेनापौरुषेयत्वक्तिरिति वाच्यम् । वेदध्येश्वरबुद्धिरूपत्वे- 
नेश्वरबुद्षेदच नित्यत्वेन नित्यत्वात् । ईश्वरस्य नित्यत्वादपि तदूबुदुषेनिप्यस्वम् । ईश्वरस्य 
नित्यत्वञ्च कालेनानवन्छेदादुक्तमेव । विशिष्टानुपूर्वीमत एव वेदस्येश्वरुद्धौ दशेनालमिकाय- 
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नित्यत्वं कालेनानवच्छेद्ादुक्तमेव । वि शिष्टरचनावत एव वेदस्येदवरवुद्धो ददो नास्मनि 
सदावस्थितत्वभिति स्परतिवद्यथाकाटं मन्वादिवदस्य रचनाकतीपि नास्तीव्यक्तं 
त्रह्यकाण्डे-- 

'अनादिमन्यवच्छिननां श्रुतिमाहरकठ् काम् । 
रिष्टेनिबध्यमाना तु न व्यवच्छिद्यते स्मरतिः ॥' इति । 

( वा. का. १, १४५ ) 

तदेवमागमप्रामाण्याद्धावतत्वटशः शिष्टास्सन्त्यतीद्दियाथेदरदिन इति ते यथायथं 
गोत्वत्राह्यणत्वादिजातीराश्रयविवेकेनाध्यक्षयन्ति । तच्च तेषां शिष्टानां ज्ञानं सेन्द्रियं 
प्रतिनियमानयेक्षत्वात् सवेज्ञा हीद्ध्ियान्तरेणापीन्दरियान्तरनव्यापारं कुवन्ति । तथा 
चागमः- 

'तेद्ानोमिन्द्िये रेव पदयन्ति, प्राणतः शब्दं णोति, प्रष्ठतो रूपाणि पयति, 
अष्यङ्कल्यम्रेण सर्चेन्द्रियाथांदुपर्भते* इति । 

अथवा न चक्चुषमेव तेषां विप्रादिजातिविषयं विज्ञानम् अपि सिविन्द्ियान्तर 

संबर्ध्यपि । राब्दादौ सृक्ष्मजातिविकेषावधारणक्षममित्यथेः | तदेवमागमप्रामाण्य- 
(1 

कनिति योनो मिनन जे ० .०,५५ 

मवस्थितत्वमिति न स्मृतिवद् यथाकालं मन्वादिवदस्य स्चनाकर्ताऽपि ईैश्वरोऽन्यो वा कोऽपि 

अस्तीव्युक्तं नद्यकाण्ड-- 

अनादिमव्यवच्छिनां श्रुति माहुरकवरकाम् । 
रिषटैनिवध्यमाना तु न व्यवच्छिद्यते स्मृतिः ॥ इति । 

( वा० का० १।१४५ ) 

तदेवमूक्तागमप्रामाण्याद् बस्तुतच्वदश्षः शिष्टाः सन्त्यतीन्दियाथंद्निन इति ते यथायथं 

गोतत्राद्यणत्वनातीराश्रयविवेकेन = स्वा्रयान्यन्याद्ृतततया प्रस्यक्षीकर्वन्ति । तच्च तेषां 

शिष्टानां ज्ञानं सवन्द्रियजन्यम् , प्रतिनियमानपेशषस्वात् = प्रतिनियतनिभित्तानपेक्षसात् , निमित्त- 

परतिनियमानपेशषत्वाद्या । सर्वज्ञा हि ऋषय हन्दरियान्तरेणापि इन्द्ियान्तरस्य व्यापारं कुबेन्ति । 

तथा चागमः --“नेदानीमिन्ियैरेव पक्यम्ति, प्राणतः शब्दं श्रुणोति, पृष्ठतो < पाणि पश्यति 

अप्रज्गह्यग्रेण सर्वैन्द्रियार्थानुपरख्मते” इति । 

अथमाशयः--न चाक्षुषमेव तेषां विग्रादिजातिविषयं विज्ञानम् , अपि िव्दरियान्तर- 

जन्थमपि शब्दादौ सृष्मजातिविरोषावधारणक्षममिति । तदेवमागमप्रामाण्यमाश्चित्य सवञसिद्धिरत् 

सूचि ता पूवाचैन । इदानीमागमसिद्धे सर्वे तदुपोद्वलकमनमानमादोत्तराधंन अभ्यासादिव्या- 

दिना 1 तथा चायमन्रानुमानप्रयोगः । जनिश्वयंशक्तिलादयो गुणाः; कचित् करा प्रतः, 

साविश्चयत्वाद्, दादकल्दैत्यादिबदिति । तथाहि -ददाम्यासवशाद् जञानेशवयादीनां युरषविरैषेष्व- 

तिद्ययो दृष्टः । यथा वैकटिकानाम् = रतपरीक्षकाणाम् , विकटो विद्यालो निकषोपलोऽस्ति 
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माश्रित्य सवेकज्ञसिद्धिरत्र सूचिता पूवार्ध॑न। विस्तरेणागमप्रामाण्यं वाक्षयपदीयेऽस्माभिः 
प्रथमकाण्डे शब्दध्रमायां निर्णीतमिति तत एवावधायंम् । उत्तराधेनागमसिद्ध 
सवेज्ञेऽत्रानुमानं तदुपोद्ररकमाह--अभ्यासःद इत्यादिना । इहाभ्यासवश ज्ज्ञानैरबय- 
दीनां पुरुषविशेषेष्वतिशायो दृष्टः। यथा वैकटिकानां रः्नतत्त्वपरीक्षायाम् , रूप्य- 
तकोंणां च रूप्यगतातिरयपरिच्छेदे यथाभ्यासं प्रकषत्रतम्यम् । यज्च सातिशयं तद- 
वर्यं कचित्काष्ठाप्राप्तं सम्भाव्यते । यथादित्ये तेजः, दाहकत्वमग्नौ, शैत्यमप्सु, तथा 
्ञानेरवयशाक्तिवरादयो गुणाः सातिशयाः पुरुषेषु दष्टाः सवेज्ञेयव्यापि छष्ठप्राप्तमति- 
खयमावेदयन्तस्तस्स शुचितसमाधारं पूणंसमस्तसम्पत्कमनुमापयन्स्येव । अतिशय एव 
हि ज्ञानादीनां तारतम्येन दइ्यमानः सवंज्ञवीजम् । 

न च “यत्राप्यतिरयो दृष्टः स स्वाथानतिक्कनात्' इति वाच्यम् । स्वार्थस्य 
स्वाश्रयानुसारेण व्यवस्थापयितुमरक्यत्वात्, आदित्यादौ च प्रकाशकत्वादेः स्वाथगै- 
तिलङ्गनेन दृष्टत्वात् । तस्मात् संभावनाचुमनेनापि सर्बज्ञसिद्धिरुचिता । तदुक्तम्- 

(तत्र निरतिशयं सवेज्ञबीजम्' इति । (यो° सू, १२५ ` 
यदेतन सबोज्ञ बीजं ज्ञानादीनामतिश्चयलक्षणं तत्तत्र निरतिशयम् । यत्र निरतिशयं 
न न भप द प्य य द नयन 

र्ततस्वपरक्षासिद्धघर्थं येषां ते विकटिकास्त एव वैकटिका.; प्रज्ञादि त्वात् स्वार्थण् । रततस्व- 
परीक्चायाम् , रूप्यतर्काणाम् = रजतपरीऽकाणाञ्च ( रूप्यं तकथन्ते, उत्परक्न्ते, सम्थगसम्यम्बा 
ये ते रूप्यतर्काः, कर्मण्यण् ) रूप्यगता प्रकर्षांपकषरूपातिश्चयपरिच्छेदे यथाभ्यासं ज्ञानम्रकषे- 
तारतम्यम् । यच्च सातिशयं तदवश्यं कचित् काष्टाप्रापं सम्भाव्यते । यथा तेज भादिव्ये, 
दराहकत्वमग्नो, शैत्यमप्सु । एवं ज्ञानैश्वयशक्तिबलखादयो गुणाः सातिद्याः पुरुषेषु दशाः, 
सवज्ञेयव्यापिनम् = सर्व॑ज्ेयविषयकम् , काष्ाप्रातं ज्ञानैश्वर्याद्यतिश्चयमावेदयन्तः, तत्सथ्चचितेमाधारं 
पूणंसमस्तसंपत्कमनुभापयन्त्येव । एवमतिश्षय एव दहि ज्ञानादीना तारतम्येन पुरषे हद्यमानः 

सवन्ञबीजम् | 
ननु ध्राणतः शब्दं शरणोति, प्रष्टतो रूपाणि पदश्रति, इत्यायुक्तिरयुक्ता । तदुक्तमभि- 

युक्ते - 
"“यत्नाप्यतिंशयो ष्टः स॒ स्वार्थानतिलङ्कनात् । 
दुरसष्ष्मादिदष्ठौ स्यान्न रूपे श्रोतडृत्तिता ॥" 

इति चेन्न । स्वार्थस्य स्वाश्रयानुसासित्विन नियन्तुमशक्यत्वत् । तद्यथा--आदिव्यस्य 
दहकत्वप्रकाशकत्वादयो गुणाः सुदूरविपरङष्टायविषयका दष्टाः, नैवमथिप्र दीपादेः । तस्मात् प्रायु- 

क्तेन जञनेश्वर्यादीनां काष्टाप्रा्चिसाधकेन संभावनारूपेणानुमानेनापि सवंज्ञसिद्धिरचिता । तदुक्तं 
पातञ्जलसनरेपु--“तत्र निरतिशयं सवंबीजम्” इति । 

एतदर्थस्तु यदेतञ्जगत्कर्तैः सव॑ज्ञतवे बीजं ज्ञानादीनामतिश्चयलक्षणम् , तत्तत्र मगवति 

निरतिशयम् , यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञ इति । सव्ग्रदणञचात्रेश्व्योपलक्षणम् । तेन यत 
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स सर्वज्ञ इत्यः । स्वज्ञप्रहणे चापरैरवर्योपलक्षणम् . तेन यत्र निरतिश्चयमेरवयं स 
सर्वेदवरः परमेश्वर इत्यपि सिद्धम, राजादीनामे इवयेतारम्यदशे नात् । इत्थं च भृल- 
भूतेदवरसम्भवात्- 

'ऋपीणामपि यज्ज्ञानं तदप्यागमपृवकम् ( वा० का० ६।३० ) 
इयुक्तम् । परमेश्वरस्तु कारेनानवच्छिन्नः सहजज्ञानेश्वयौदिधमयुक्तः । तस्य चेतन- 
स्याचेतनं जगदिन्छानु.कधायि भव्यगास्मन इव शरीरमिव्युपका्यपकारकभावसंस्थान- 
विशेषयोगादिज्ञात स एनचिर्मिमीत्त इति बुद्धिमत्ककर कमपोदमच्र विरवं सिद्धमिति 
स्थितम् । तदेवमागमसिद्धाः सन्त्यस्मद्िदिष्ठाः } इद्द्रियप्रतिनियमानपेक्षं च साक्षा- 
तकाररूपं तेषां क्ञानमित्यतीतानागतसुक््मन्यवदहितविप्रकृषटाथसतन्तवदृशो योगिनः 
सवां गोत्वव्राहणत्वादिजातीरध्यक्षयन्तः तदुप शमसङ्कुरेणारभरते। नाह्मणत्वादिष्वस्ति 
किञ्ित्सास्नादिस्थानीययुपन्यञ्चनमस्माकं परमतीन्दरियम्। शिष्टेस्तदवधायं संज्ञाः 
प्रणीताः । तदुक्तप् --- 

श्रत्यक्षुपूवेक संज्ञाकमे' इति । 

काष्टाप्राप्तमैश्व्यं स परमेश्वरः, सशव? इत्यम सिद्ध मवति । र।जादीनामैश्वयतारतम्यद शंनात्। 
एवञ्च जगन्मूकभूतसवज्ञेदवरतमवात् “ऋषीणामपि यज्ज्ञानं तदप्यागमपूवेकम्” ( वा° 
का० १।३० ) इत्युक्तिरप्युपपयते । अच्रागमो गुरसंप्रदायपरम्पयारूपः । प्रागुक्तरीत्या सहनज- 

निरतिश्यन्ञानैश्वर्यादि धमयुक्तः । परमेश्वरस्तु काठेनानवच्छिन्नः, प्रागुक्तपातज्ञरसृत्ररूपान्मानात् । 

तस्य तु चेतनस्याचेतनं जगच्छरीरं तदिच्छानुडिधायिचेष्टितम्, जीवस्येव शरीरमिति परस्पर 
भोक्तृभोग्यभावसमिन्ने जगति यदचेतनानामचेतनानाञ्च; चतनानामपि मनुष्याणां गवश्वि 
प्रभृतानाञ्च परस्परभूपक) रौपकारकमावः, संस्थानविरोध्रयोगाऽग्रश्च तेषां ज्ञाता यः स्वज. 
सर्वेश्वरः स पतज्जगन्निर्भिमीत इध्येवं परक्षावत्कवरेकमपि इदं विश्वं सिद्धम्. न तु खमावाभा- 
वस्वतन्त्रप्रधानान्यततमकारणकमिति ¦ 

तदेवं सर्वञेश्वरादिशुसयरम्परागमसिद्धाः सन्व्यस्मदूविरिष्टा ऋषयः सवाः, तेषां 
ज्ञानश्चातीतानागतसृषटमव्यवदितविप्ङ्टर्थविषयकं  सा्नाक्ताररूपमिन्द्रिभ्पवस्थानपेक्षञचेति 

ताद्शाश्नौकिकज्ञानसंपन्ना योगिनः सर्वां गोत्वब्राह्मणत्वादिजाती. परोक्वापरोक्षव्यञ्जकव्येग्याः 

प्रस्यक्चयन्तः तासामसंकीर्णमुपदेश्षमारभन्ते ¦ गोतादिषु सास्नादिवद् ब्राह्मणत्वादिष्वपि अस्ति 
किञचिहुपन्यज्ञनं यदस्माकमतीन्द्रियम् । रिष्टैस्तु तस््यक्चक्घत्य ब्राह्मणादि संज्ञान्तत्तद थविषयाः 
प्रणीताः। तदुक्तम्-- ्र्यक्चपूव॑कं “ज्ञाकर्म' इति | तत्तज्जातीनां तनत्तदुपव्यज्ञनानाश्च 
साक्षात्कारपूवंकं तत्तद थेषु तत्तच्छब्दानां संज्ञाखभपादनमिति तदथः । सवंश्षानां तत्रभवताम् 
'अस्माच्छन्दादथमथो बोद्धव्यः शद पदमिमम्थं बोधयतु" इति वोपदेशाद् षयमपि गुरुसंम्रदायपा- 
रम्पर्याद् यथासंभवं गोतखन्राह्मणत्वादिजातीरध्यवस्यामः । अस्मदूषिलक्षणानां तत्रमवतामिदं 
संज्ञाकरणञ्च ततोऽपि पूर्वसिद्धशन्दाथसंबन्धध्रकाशनमात्रम् ,न स्वभूतपूवेस्य नवस्य संकेतस्य करणम्, 
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तत्रभवतामुपदेदाद्वयमपि सम्प्रदायपारम्पयोद्यथायोगं गोत्वादिजातीरध्यवस्यामः | 
अस्मद्विरिष्टानां चेदं संज्ञ प्रणयनं यथावस्थितशब्दाथंसंबन्धप्रकाशनमात्रं न स्वपूवै- 
सङ्केतकरणं स्वाभाविकत्वाच्छ्दाथेसंबन्धस्येति शिष्टप्रामाण्यात्सन्ति ब्राह्यणत्वादि 
जातयो विधिक्ता यथायथं भावप्रत्ययाभिधेयाः ॥ ४६ ॥ 

तत्रेदं विचायते । 'तामाहुस्त्वतलादयः 
( बा० का० ३ जा० ३४) 

इत्युक्तम् , जातीगन्धत्वम् , उत्पलगन्धत्वम्, मल्लिकागन्धत्वमित्यत्र किं परजातौ 
गन्धसामास्ये भावप्रत्ययः, किं वाऽपरजातावपरसामान्ये विशिष्राश्रयगन्धसमवा- 

यिनीत्यारङ्कयाह्-- 
जात्युत्पखादिगन्धादौ मेदतखं यदाभितम् । 
लद्धावपत्ययेलेकिऽनित्यत्वान्नाभिधौयते ॥ ४७ ॥ 

उह खोकिके राब्दव्यवहारे विवक्षाधीने यदा जातिगन्धादिशब्दात् समा- 
साद्धावप्रस्ययः क्रियते, तदा सामथ्यं समासविधानात्तदेव प्रवरृत्तिनिमित्तमिति तत्रेव 
भावप्रत्ययः, 

रब्दार्थसंबन्धस्य स्वाभाविकत्वात् = नित्यत्वाद् इति । तदुक्तम्--'सिद्धे शब्दार्थसंबन्धे" इति । 
'गौत्पत्तिकस्व श्चब्दस्यार्थन संबन्धः इति च । तदेवं सवं्ञशिष्टप्रामाण्यात् सन्ति ब्राह्मण- 
त्वादिजातयो विव्रिक्ताः = स्वाश्रयेषु परस्परमततंकोर्णाः यथायोगं स्तखादिभावप्रव्ययवाच्या 

इति ।। ४६ ॥ 

तत्रैवं स्थिते इदं विचार्यते । “तामाहुसत्वतखादयः (वा० का० ३ जा० ३४) इत्युक्तम् । 
एवञ्च जातिगन्धत्वम् = मालतीगन्धत्वम् उत्पकगन्धत्म्, मल्किकागन्धत्वम् इत्यत्र क 
सवगन्धवर्तिनि परजातिरूपे गन्धसामान्ये स्वरूपो भावप्रत्ययः, किं वाऽपस्जातिरूपेऽपरसामान्ये 
विजातीयाश्रयद्रत्तिगन्धस्मवेत इत्याशंक्याह --जास्युत्प रादि गन्घादाविति । 

अध्याथः--जत्युत्पलादिगन्धादौ यद् मेदतत्वम् = मेदस्य भिद्यमानस्य गन्धविरोषस्य 
यत्त्वं पारमाथिक गन्धतरूपं परं सामान्यम् , तदाधितं यद् गन्धविशोषनिष्ठमपरसामान्यं गन्धत्व- 
रूपम् , यद्वा-जत्युत्पल्गन्धादौ आशितं यद् मेदतत्वम् = मेदस्य गन्ध विशोषस्य तत्त्वमविशिष्ट- 
मपरसामान्यं गन्धत्वरूपम्, तदनित्यत्वात्-चन्दनगन्धादिष्वनुपरृम्भेन व्यभिचारित्वात्, छोके 
जातिगन्धलखमुत्पकगन्धस्रमित्यादौ मावप्रत्ययेर्नामिधीयते | किन्तु सप्तमीसमासे षष्ठीसमासे वा 
जातिगन्धयो सत्पलगन्धयोक्व संबर्धविरोष एवाधाराघेयभावस्तन्मूखको वा समवायाख्यो यथायथं 
तवप्रस्ययेनामिषोयते । तदुक्तम्“ "समासङृत्दधितेषु संबन्धामिधानम्"* इति । 

मयं मावः-जातिगन्धलवमूत्पलगन्धत्वमित्यादौ विवन्षाघौने छोकिके चब्दभ्यवहारे द्विधा 
मावप्रत्ययः क्रियते । जातिश्चब्दगन्ध्चब्दयोः सत्तमीसमासे षष्ठीसमासे बा कृते समासाद् 
मावप्रत्यय इत्येकः पश्च; । गन्धश्ब्दाद् भावपरत्यये कते भावप्रत्ययान्तस्य जात्यादिशब्दैः 

१२ 
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समासकृत्तदधितेषु सम्बन्धाभिधानम् 

इति ब चनादिष्याधाराघेयसम्बन्धः सप्रमीसमासे, वस्पूवेकः रोपसम्बन्धो वा षष्ठीसमासे 
तद्वाच्यः! यद् तु गन्धश्ब्दादेव पूवं मावप्रस्ययः पश्चात्समास ईति विवक्षा; सदा 
सेदस्य ज्युत्पखाद्याभ्चितस्य चिरिष्स्य गन्धस्य यत्तत्त्वं पारमाथङ तत्कमभूतं 
यदाभितं ककभतमपरसामास्यं तद्धावप्रव्ययवाच्यं न मवति, अचिस्यत्वत्सवेत्रा- 
सन्निधानात् ) मेदस्य वा गन्धविशेषस्य तत्वं विशिष्टं सामान्यम् , यदाश्रितं समवेत- 
मिति समानाधिकरणं पदे । 

अयमत्राथेः--यदुत्पखगन्धसमवेतं विरिष्टं सामान्यम्, न तच्न्दनगन्धादि- 
व्यक्तौ सन्निहितमिति व्यभिचारादनित्यम्, न तु सामान्यमनित्यं भवति | गन्ध 
राब्दश्चाविशेषेण गन्धमान्रे वतेत इति गन्धमात्रव्यापिनेवास्य प्रवृत्तिनिभित्तन भाव- 
प्रत्ययाभिधेयेन भवितन्यप् । न चोरपखगन्धसमवेतं विशिष्टं सामान्यं स्वेगन्ध- 
व्यापीति नेदमभिन्नं गन्धशाब्दग्रबत्तिनिमित्तम् । आश्रयविरोषेण तु जतिः गन्धत्वं 
1 1 1 1 ह > -- > (~ ए क, जज 

समास इतिं द्वितीयः पश्चः | तत्र यदा ज।तिगन्धादिश्चब्दात् समासाद् भावप्रत्ययस्तदा समथ 
पदविधिरिति शाश्चसहकारेण साभ्ये समासविधानात् पदाथ॑दयसंबन्धरूपं सामथ्यमेव समाप्त- 
पदस्य पद्ृत्तिनिमित्तमिति तद थक एव भावप्रत्ययः । 

तदुक्तम्-“समासकृत्तद्धितेभ्यः इबन्वाभिधानं भावप्रत्ययेन इति । यदा ठु गन्ध- 

शब्दादेव पूरकं मावप्रत्ययः पश्चाच्च जात्युतलादिशब्दैस्तदन्तस्य समास इति विवक्षा, तदाऽस्याः 
कारिकाया मयमय: । जात्युत्खादिगन्धादौ-जाच्युत्पलादिनिष्ठगन्धविरोषादौ, मेदतच्वम् = मेदस् 
विरिष्ठस्य गन्धस्य संबन्धि यत्तसवम्-नित्यतेन सवंगन्धानुगतत्वेन च पारमाथिकं स्वरूपं गन्धत्व- 

सामान्यरूपमाश्रयणक्रियायाः कम॑मूतम्, व्याप्यन्यापकभावसंबन्धेन तदाधरितं यदाश्रयणक्रिणया 
करभूतं जाद्युखलछादिगन्धनिष्टमपरखामान्यं शक्तिसेदेन गन्धस्वपद्ाभिषेयमेव तद् जातिगन्धत्व- 
मित्यादौ भावप्रस्ध्यवाच्यं न भवति) सर्वाम गन्धव्यक्तिषु अघन्निघानेनानित्यत्वात् = व्यभिचारि 
स्वात् । अस्मिन् व्याल्यने--.मेदतत्व यद् ध्रतम्.' इत्यत्र मेदतच्वमिति कमपदमाधितमिति वु 
कल्रेपदमि्येते व्यधिकरणे पदे । यद्वा --जात्युत्पलादिगन्धादावाधरितम्--समवायस बन्धेन वते- 
मानं यद् मेदतत्वम्-मेदस्य-गन्ध विदोषस्य तत्वमू्-पारमाधिकं स्वरूपे विशिष्टं=उ्याप्यम् सामान्यम्, 
तद् भावप्रस्ययेरनित्यत्वान्नामिधीयत इति संबर्धः । अस्मिन् व्याख्याने ^मेद त्वं यदाधितम्?: 
इति समानाधिकरणे पदे । 

अयन्त्वत्र परमाथः--यदुत्पल्गन्धसमवेतमपरत्तामान्यं न तच्न्दनगन्धादिव्य- 
क्तेच्त्ति इति उ्थमिचारादनित्थम् = असार्व्॑रिकम् । न वु सर्वस्य सा करणधम॑रूपं सामान्य- 
मनिव्यं संमवति } किञ्च गन्धञ्चन्दोऽयमबिरोषेण गन्धमात्रे वतत इति गन्धमात्रव्यापि- 
नैवास्य प्रहृन्तिनिमित्तेन मावप्रत्ययामिधेयेन भवितन्यमिति न जातिगन्धस्वमिव्यादौ गन्वत्वपदे- 
नावान्तरसामान्याभिधानम्। किञ्च जात्यादिगन्धसमवेतमवान्तरसामान्यं न सवंगन्धग्यापीति नेदं 
सवंगन्धेप्वभिन्नम्, किन्तु तत्रतत्र भिन्नमेवेति न गन्धशम्द प्रबृचिनिमित्तम् । 
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रत्पलगन्धत्वमित्ति समवेतसमवायाद्विशेषणे विरिष्टावसायसिद्धिः ! न चैवं नासत्येव 
सामान्यविशेषः, आश्रयसेदेन गन्धव्यक्तीनां भेदात शावलेयत्वादिवदपरजातियोगो- 
पपत्तेः । तथा च भेदतत््वं यदाश्ितमु इत्याह ! गृणानामाश्नयमेद्ाद् भेद इति वक्ष्यत्येव । 
अस्स्यव चोत्पङगन्धानामन्यतो उ्याघ्त्तोऽन्वयी प्रस्यय इति तन्निमित्तसामान्यसम्भवं 
केन वायेते ! अत एव ल्मेक ग्रहणम् । रखोकव्यवहारे परं नामिधौयने गन्धयुक्ति- 
विदस््वसियुक्ताः पदयन्त्येव विशिष्टं सासास्यम्। समासएदयि च भावप्रस्यये 
सामान्यविरोषसं बन्धस्य समासवाच्यत्वाच्छब्देनाप्रतिपादनादनित्य इतत नाभि- 
धीयते | ४७ ॥ 

कार्त्त जातयोऽसं विज्ञानपदा अपि सन्तीत्याह- 

अस्वछब्दानिधानास्त नरसिहादिजातयः | 
सरूपावयवेवान्या तासु अतिरवस्थिता ॥ ४८ ॥ 
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न चेवं सति जातेगन्धत्वम् , उत्परूगन्धत्वभिस्यादो कथं गन्धत्वभ्याप्यज्ञाति विरोषग्रति- 
भासत इति वाच्यम् } जाति पुष्पे समवेतो गन्धस्ततच समवायो गन्धत्वस्येत्ति ममबेतसमवाय संबन्धेन 

जात्यःदिरूपाश्चयविरोषेण गन्धस्य विशेषणे विद्िष्टावसायसिद्धेः = जातिविरोषनिश्चयसिद्धः | 
न चैवे जातेगंन्धत्वमित्यादौ समवेतसमवायाद् जातिपुष्पविरोषितेन परेण गन्धत्व- 

स।मान्येनैव जातिविशेष युक्तग्यवहार।द्यपपत्तौ न्त्येवे जात्यादिगन्धच् त्तिर्जातिविरोष इति 

वाच्यम् | जाद्युत्पलादिरूपाश्रयमेदेन गन्धव्यक्तौनां मेद स्यानुभवसिद्धत्वेन तत्तद् गन्धव्यक्तिभेद- 
कर्य गन्धत्वापरजःतिविशेषस्याम्युपगमोचित्येन गोत्वादिव्याप्यश्चाबरेयत्रादिवद् गन्धत्वापरनाति- 
योगो पपत्तेः | एतदेवामिप्रेत्य-"मेदतच्वं यदाधितम्” इत्याह । व्याख्यातञ्चा्रेव देखरानीये-- 
'सेदस्य गन्धविरोषस्य तच्वं विशिष्ट सामान्यम् इति। अत्र-विशिष्ट सामान्य जातिविरोष इत्यथैः । 
गुणानामाश्रयमेदाद् मेद इति च मूर एव वक्ष्यति । किंञ्चोत्पकगन्धानां जातिपुष्पादिगन्धतो 

व्यावृत्तः सर्वेधूत्परृगन्धेष्वन्वयी = अनुत्त, उत्पकगन्योऽयमिति प्रत्ययोऽसयेवातस्तन्निमित्तमूतप्य 
सामान्यस्य संव: केन वारयित शक्यते । अर एव कारिकायां लोकम्रहण कृतम् । छोकन्यवहार 
एव केवलं तत्तदृगन्धगतं विशिष्टं सामान्यं नामिधीयते, गन्धथुक्तिविदस्वभिथुक्ता जाल्युत्पका- 
दिगर गतं विशिषं सामान्यं पश्यन्त्येवातस्तस्प्रामाण्यात् तच जातिविशेषसच्वं निश्चीयते । 

विगन्धोत्पर्गन्धादिपदरूपात् सम।स!दपि भावगप्रत्यये जात्यादिगन्धगतजातिविरोषसंबन्धस्य 

समासबाच्यत्वाद् जातिविरोषस्य च गन्धत्वशब्देनाप्रतिपादनाद नित्यो जातिविशेष इति स भाव- 
प्रस्ययेन ना्मिघीयत इति ॥ ४७ ॥ 

ता इमा गोत्वन्राह्मणत्वादिजातयः संविज्ञानषदाः माग विचारिताः | गोत्वब्राह्मण- 
त्वादिपदेस्तासां ्ंविज्ञायमानत्वात् । कादिचत्तु नरसिंहत्वगौरखरत्वादिजातयोऽसंविज्ञानपदा 
अपि सन्ति} नरर्िहादिसमासपदाद् भावप्रत्यये नरसिहस्वादिशब्दाद् नरत्विदत्वजात्योरेवा- 
भिघानाद् नरसिंहस्वजातेश्व ताभ्यां विरक्षणतात् । अतो नरसिद्म्दो निरे एव 



१०० सटीके वाक्यपदीय 

नरसिंहगौरखरत्वादिजातयोऽविदयमानासाधारणवाचकाः । समानं रूपं यथोस्ताव- 
वेयवौ यस्याः नर सिह इत्यादि धतेः शाब्दस्य सा तत्र वाचिका । एषा हि श्रतिः नरत्व- 
सिहत्वजातिविपयनर सिहशब्दद्यसादरयेनावभासमाना नरत्वरसिहत्वजातिप्रतिभा- 
मच्रोत्पादयति । न च नरसिहाभ्यामरब्धो नरसिहः, अपि तु जात्यन्तरमेवात्र 
शबलरूपे वस्तुनि समवेतम्, चिच्र इव रूपे चित्रत्वभिति, तदसाधारणमेषा न 
शक्नोति प्रत्याययितुम् । भावतश्च निरंैवेयं श्र तिरित्यवयवसाहर्यमपि न वास्तव- 
मिति इवशब्दः, साट रयाभिमानमात्रमच्र परम् ¦ यथा निरङवक्यस्थानां पदानामिति 
श्रान्त्या नरत्वादिजातौ प्रतिभोत्पादनान्नेयमसाधारणी नरसिहजातौ श्रतिः, न 
चान्यापि विद्यत इति अस्वक्ञम्दाभिधाना-न विद्यते स्वराब्द्ः अभिधीयतेऽनेनेत्यभिधानं 
यस्या इति ॥ ४८ ॥ 
9 | 
यस्तदुत्तरभावप्रत्ययेन नरसिहत्वजतिरभिधीयते। एवं गौरखरत्वादिजातिरपीत्यमिपरेव्याह- 
अस्वश्चब्दाभिधाना इदि | 

भस्याथः--नरसिंहादिजातयस्छु-अदृुतो भयाकारदेवविरोषादिगता नरत्वसिहत्वोभय- 
जातिविलक्षणा नरसिहत्वादिजातयस्वु, अस्वशन्दाभिधानाः--अभिधीयते येन॒ तदसिधानम्, 
स्वशम्द्ः-स्वस्य वाचकोऽसाधारणः शब्दोऽभिधानं यासां ता न भवन्तीति अस्वशचब्दाभिधानाः। 
सावयवनरसिहत्वादिपदान्नरसिहत्वादिजातयो नाभिधीयन्ते, किन्तु निरंशात्तस्मादित्यभिप्रायः। 
इममेवाथमुत्तरार्धंन विडणोति-सरूपावयवेवान्या इति । ताघु-नर्सिहत्वादिजातिषु, सरूपा. 
वयवेव-समासाद् बहि भरूयमाणाभ्यां नरकन्दसिदहशब्टाम्थां समानं सदश्च रूपमानपवींस्वरूप 
ययोः कल्पितयोः समासघटकयोनरशब्दसिहश्ब्दयोस्तौ सरूपौ कल्पितावयवौ यस्या निशाया 
नरसिंह इति श्रुते = शब्दस्य, सरा तथाभूता इव । उतत्रैवश्चब्द प्रयोगो स्तुतो नरसिहत्वादिजात्य- 
न्तरवाचकस्य नरसिहत्वादिश्चब्दस्य निरंशत्वात् । यन्या = वस्तुतस्तु सावयवनरसिहादिशब्दादन्या 
निरंश, नरसिहत्वादिजातिवाचिका नरसिंहादिश्तिरिति 

अयं भावः-नरिहत्वगौरखरत्वादिजातयोऽस्वशब्दाभिधानाः = अविद्यमाना साधारण- 
वाचकाः, नरसिहत्वादिजातिबाचिकानां नरसिहत्वादिश्रतीनां नर्त्वसिहत्वादिज्ातिद्रयविषयक- 
प्रतिभाय्रा अप्युत्पादनेन तासां तदसाधारणश्चतित्वाभावात् । नरसिहत्वश्रतिर्हिं नरत्वसिहत्व- 
जातिवाचकनरसिहशन्ददयसाहद्येनावभासमाना नरत्वसिहत्वरूपजातिद्वयविषयकप्रतिभामप्यत्रो 
त्पादयति । 

न च नर्सिहरूपाभ्यामवयवाभ्यामारन्धं नरहिदहशरीर येन जातिद्रयं तत्र समवेयात्, 
भपि तु नरसिंहत्वरूपं जात्यन्तरमेव जातिद्वयविशक्षणम् । अव शब्रङरूपे = चिचरूपे वस्तुनि 
दरसिंदशरीरे समवेतम्. चि्रूप इव चित्रत्वमित्यसाधारणं नरसिहत्वरूपं जात्यन्तरमिदं न 
शक्नोति स।वयवा नरसिहस्वश्रति प्रत्याययितुम् । अतो या भावतः = स्वरूपतः, निरा 
नरसिहत्वश्तिः सेव जात्यन्तरमिदं प्रत्यायभितुं शक्तेति भवयवसाहद्यमपि न वास्तवमत्रेति 
मोधयितुमत्रैवशब्दमयोगः । केवलं निरंशायां नररिंहत्वशरुतौ अवयवसादद्याभिमानमात्रम् । 



जातिसमुदेशचः १०९१ 

तदेवमथद्वारेण पदे परीक्ष्यमाणे प्रकृतिभागस्य जात्यथतया व्याप्रिमुपपाय 
प्रत्ययमागस्यापि तदुपादनेन जाव्यमिधायित्तायां प्रकृति प्रत्यययोस्समभिव्याहारमुप- 
पादयितुमाह - 

जात्यवस्थापरिच्छैदे सङ्खया सह्ु्यात्वमेव वा । 
४१ + ५७ १५९ 

विप्रकषऽपि संसगादुपकाराय कल्पते ॥ ४९ ॥ 
द्रव्यजातेः क्रियाजतेश्च सुवन्ततिडन्तपदगतप्रकृतिवाच्यायाः स्वाश्रये द्रव्येऽ- 

वस्थानं अवया समवायः, तत्र परिच्छेदः, किमेकन्न द्रव्ये तस्याः समवायो विवक्षितः, 
किं वानेकत्रेतयेवंरूपः । तस्मिन्निर्णीयमाने यथायथं सुप्निङ््त्ययवाच्या सङ्क्था- 
जातिरकाथसभवेतसमवायात् साक्षात् सम्बन्धाभावेऽप्युपयोगाय संपद्यते । तिङन्त- 
पद्वाच्याया अपि सङ्कयाजातेः क्रियाजाव्या स्वाश्रयद्वारेणास्स्येवेकाथंसमवेतसमवायः। 
जातेवो मवस्या रूपसेद्ः स्वाश्रयविशेषेण संसगछक्षणः । शब्द् प्रतीतया वा संख्या- 

यथा सिद्धान्ते निरंशवाक्यस्थानां कल्पितानां पदानां साददयाभिमानमत्रमिति भन्त्या नर्त 

सिहत्वजात्योरगि प्रतिमोत्पादनानेयमसाघारणी नरसिंदत्वजातिश्रुति , न चेतोऽन्याऽपि एकशचब्द- 
रूपा तत्र संकेतिता तद्बोधिका श्रुतिविचतेऽद्ाघारणीत्यस्वरब्दाभिवाना इत्युक्तम् । अन्नाभिषी- 
यतेऽनेनेति भभिधानम् , न विद्यते स्वशब्दः = स्वस्याखाघारण्येन वाचकः रब्दोऽभिधानमभि- 
धानसाधनं यस्याः सा तथेति बहूुत्रीहिरिति ५८ 

तदेवम्थपरीक्षायुखेन पदेः परीश्यमाणे प्रकृतिभागस्य जात्यथ॑तया व्यािमुपपाद्य = 
प्रकृतिभागस्य जातिरूपाथव्याप्यत्वसुप ग्य, प्रत्ययभागस्यापि तादशषव्याप्यत्वोपपादनेन प्रृति- 
प्रत्यययोः समूहस्य जात्यभिधायितामुपपादयितुमाह--जाव्यवस्थापर्च्छिदे इति । यद्रा-ननु 
जातिशक्तिवादे पचतीत्यादौ प्रक्ृतिभांशस्येव प्रत्यय भागस्यापि जात्यभिधायित्वे कथं तिङप्रत्यय- 
वाच्यया ठंल्यागतजाव्या प्रकृति ब्ाच्यःयाः क्रियागतजातेः परिच्छेदः, युदूरविप्रकषादित्याशंक्य 
तम्रुपपाद पितुमा - नाव्यवस्थापरिच्छेदे इति । 

अस्याथः--सुबन्ते पदे द्रव्यगत यतेः तिङन्ते पदेः क्रियागतजातेश्च पदगतप्रकृति- 
वाच्यायाः स्वाश्चये द्रभ्येऽवस्थानम्-अवस्था, समवायः, तत्र परिच्छेद्ः, किमेकत्राश्रये तस्याः 
समवायो षिवक्षितः, फं बाऽनेकतरेव्येवंरूपः | यद्व। जातेः = द्रव्यजातेः क्रियाजातेर्वा, अवस्था = 

स्वरूपभेदः स्वाभ्रयविरोषेण संसगेलक्षणः, तस्मिन् क्रियमाणे यथायथं पुप्तिङ- 
प्रस्ययवाच्यया संखयाजात्या सामर्थ्यादाक्षिप्ता संखयाव्यक्ति्र॑व्यजातेः क्रियाजातेश्च वि प्रकषंऽपि 

संसर्गात् = एकाथसमवायात् । वा=अथवा, संख्यात्वमेव = सुपति डप्रत्ययवायच्या संख्यागता 

जातिरेव, विधकर्षेऽपि = द्र्यजातिक्रियाजालयोविपरकषंऽपि, साक्षात् संबन्धाभावेऽपि, संसर्गात् = 
स्वाश्रयद्रारेण एकाथंसमवेतसमवायलक्चणात्, (स्वम् = संखस्याजातिस्तदाश्नयः संख्या तद्द्वारेण 
एकार्थसमवेता क्रिया तत्र समवायः क्रियाजातेरित्येवंरूपात् संबन्धात् ), उपकाराय = तन्तञ्जाति- 
परिच्छेदरूपाय प्रागुक्ताय, कल्पते = प्रभवति । 



१०२ सटीक वाक्यपदीये 

जात्या सामथ्याद्ाक्षिप्रा सङ्कषाव्यक्तिरकाथं समवायात् प्रकृतिवाच्या जाति विरिनष्टि। 
प्रतीतस्य ह्यवच्छेदकत्वम् । प्रतोतिश्च शव्दादथसामथ्या द्वा भवन्ती न विशिष्यते | 

यद्वा द्रभ्यपदाथपक्षे संख्याव्यक्तिः राघ्दवाच्या विोषणम । जातिपदाथंपश्च 
तु सङ्कयाजातिरिति विकल्पः। तत्र गौः, गावौ, पचति, पचत इत्यादौ विशिष्र- 
जातीरी विरिष्टसङ्कयावच्छिन्नश्चाथेः प्राधास्येन प्रतीयत इति प्रत्ययार्थस्य विशेषणत्वम, 
प्रकृत्यथंस्य च विशेष्यत्वम् । तथा च 

'क्रिय प्रधानमाख्यातम्? ( नि° १।१ ) 
इत्यु पपत्तिः। पचतीत्यादौ साध्यत्वात् प्रकृत्यर्थस्य प्राधान्यात् कारकादिना प्रत्यया 
थेन् तस्य विशेषणान् | ओपगव इत्यादौ तु प्रकृत्यर्थोपरक्तस्य प्रत्ययार्थस्यापत्य- 
छक्षणस्याभिधानं प्राधान्यनेस्येतद्िषयमेवृदम् | 

प्रकतिप्रव्ययां प्रत्ययाथं सह् त्र तः इति । ( परि ) 
प्रायिकमेतत् । तथा हि- सङ्कथा प्रकत्यथनुप्रहायेहोक्तेति "मामानयः इत्यादौ 
तद्धिशिष्टस्य प्राधान्यम् ।॥ ४९ ॥ 
(सपनन दयक "कत कः तः नतः प दमाय ऋदन्त रतोतना न) 

अयं भावः--द्रव्यजातेः क्रियाजतेश्व समवायरूपाया रूपभेदसूपाया वाऽवस्थाया 

परिच्छेदे क्रियमाणे चश्दप्रतीतया संख्याजाव्या खामर्थ्वादाकिपा संखयाव्यक्तिः, विभक्तिशब्दात् 
प्र गीयमाना प्ंख्याजातिरेव वा संख्यायाः क्रियाजाते््रम्यजञातेश्च = संख्याजतेस्तयोर्जास्योश्च विप्र 
केऽपि संसर्गात् । आयं एकाथंसमषायाद् द्वितीये च एकाथंसमवेतसमवायादु पकाराय प्रकृति- 
वाच्यद्रव्यजातिक्रियाजात्यन्तरपरिषच्छेद रूपाय प्रभवति । 

नच विभक्तिशब्दे वाव्यसख्याजार + षामर्थ्यादाक्षिपा संखयाव्यक्तिशाग्दत्वात् कथं 
प्रकृतिवाच्या जातिं विशिनष्ट ति वाच्यम् प्रतीतस्यावच्छेदकत्वाभ्युपगमात् । प्रतोतिश्च 

रष्दादथसामर्थ्याद्रा जायनाना न विशिष्यत इत्यथसामर््क्चिप्ताया अपि संखया्यक्तेः प्रक्ृति- 
वाच्यजातिविरेषक्वम्रुपप चते । यद्वा द्रव्यं पदाथ इति व्य।डिमते संख्याग्यक्तिविभक्तिशग्दवाच्या 
द्रव्यस्य क्रियाया वा विशेषणम् । जातिः पदाथं ईति वाजप्यावनाचार्थमते तु संख्याजातिद्रेभ्य- 
क्रियाजात्योः स्वाश्रयद्वारिणेकार्थसमवेतसमवायसंबन्धेन विशेषणमिति विकल्पः । तत्र गौः, गावौ; 
पचति, पचत इत्यादौ पिरिष्टजातीयो गिचिष्संख्यावच्छिन्नस्चाथः प्राधान्येन प्रतीयत इति संया 
रूपस्य प्रत्ययार्थस्य विरोषणत्वम् , प्रकृत्यर्थस्य च विदेष्यत्वम् । तथा च (क्रियाप्रधानमाख्यातम्., 
“सत्व प्रधानानि नामानि इत्युपपन्तिः ¦ पचतीः गदावाल्यातस्य क्रियाप्रधानत्वञ्च प्रकृत्यथस्य 
साध्यत्वेन भाधान्यात् प्रत्ययार्थेन कारक।!दिना तस्य विरोषणात् । मौपगव इस्यादो ठ प्रकृवय्थो- 
परक्तस्य = प्रकृस्यथंविदिषटस्य, प्रत्यया्थस्यापत्यरूपस्य् प्रत्ययेनामिधानं प्राधान्येन इत्येतद् विषय 
मेवेदम् "प्रकृतिप्रत्ययौ प्रस्ययाथं सह ब्रत इति । 

अस्याथः-- प्रकृतिप्रत्ययौ प्रकृस्यर्थन सह संबद्धं प्रत्यायं बतस्तयोः प्रत्ययाथः प्रधान- 
मिति) एतच वश्वनं प्राधिकम् । तथादहि--गामानयेत्थादौ संख्याप्रकृतव्यर्थानुग्रहयोक्तंति अनु 

ग्राह्यस्य संल्याविशिष्टस्य = संख्याविरोष्यस्य प्राधान्यम् | 
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_ एवं तावत् सामान्यन प्रत्ययाथविरिष्टः प्रकृत्यर्थोऽभिधीयते पदेनेति द्रव्य- 
दरारण सम्बन्धालज्ञात्योः प्रकतिश्रव्यययोः समभिव्याहारो पपत्तिस्क्ता। इदानीं 
कचित्तत्पय मेद च्छरृतोऽप्यर्थो त॒ विवक्ष्यत इति वाक्याथौपयिकलं पदार्थस्य 
विचारयितुमाह- 

छक्षणा चाब्दसंस्कारे व्यापारः का्थसिदडये | 
सङ्कयाकमादिशक्तोनां श्रतिसाम्येऽपि दशयते ।। ५० \' 

कमादयोऽपि शक्तयो विभक्तिवाच्याः सङ्घयावदिति तासां संट्यःकर्पादिक्तीनां 
शरुते: राब्दस्य स्ववाचकस्यामादेः सष््येऽप, दहिविधो व्यापारो वाक्यार्थ) लक्षणा 
एकः । स च च्दसंस्कारे शाब्द संस्कारविषये। सह्कयाकमीदिरदितस्य प्रातिपदिकाथै- 
मात्रश्यासम्भवात् । 

(न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्याः 
इति रशब्दसंस्काराथं' सवार्थन भ्रकत्यथंमनवधारयन्त्यपि विमक्तिः प्रयुज्यते कचिन् । 

एवं तावत् सामान्येन~प्रयिण, प्रययाथंवि शिष्टः प्रकृत्यथःपदेनामिधीयत इति सिद्धम्| ४६॥ 

पूवं प्रकृतिप्रयययोः समभिन्याहारस्य स्वस्वाथजात्योः शक्तं रुपपत्तिरक्ता, तदथजात्यो- 
द्रव्यद्वारेण परसरं संबन्धात् । इदानीन्तु क्वचित्तत्पयमेदात् = मिन्नाथं तास्प्थात्, श्रतोऽप्यथो 
न॒ विवक्ष्यते । किन्तु तत्र तासर्यानुपपत्तिमूदिका या सक्षणा तद् गोचरीभूत एवाथो वाक्या- 
थान्वयित्वेन विवक्षत, इयेवं शक्यस्येव ल्ष्ष्यस्यापि पदाथ॑स्य॒वाक्ष्याथबोधोपपरिकत्वं 
विचारयितुमाद-लश्रणा शब्दसस्कार इति । 

अस्याथ.--संखयाकमांटि शक्तीनां वाचिकाया अमादिभुतेः = अमादिशब्दस्य, एकसेऽपि 
तस्याः शर तेवक्याथंगोषे जननीये द्विविधो व्यापारः । एका लक्षणा = संख्याक मादिजातिवाचक्रस्य 
संल्याकर्मादिषु लक्षणा, स च व्यापारः शब्द संस्कारे फलभूते सति जायते । राब्दसंस्कार 
सिद्धधथं इति यावत् } संख्याक्मादिरहितस्य घटत्वादि जातिरूपस्य घटादिप्रातिपदिकार्थमाच्रस्या- 
नयनादि क्रियायां तन्जातौ गाऽन्वथासंमवात् । क्वचित्तु शब्दसंस“रार्थं सवार्थ॑न प्रकृत्यथंमनव- 
धारयन्त्यपि = अपरिच्छिन्दानाऽपि, विभक्तिः प्रयुज्यते | न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्याः इति 
वचनात् । तद् यथा--श्रहं संमार्टिः इति । अप्रक्वं कथं न विवक्षितमिति चोदये = प्रश्ने शब्द- 
संस्कारमा्रफरुकमेव स्वेकव्चनमिति स्याय = युक्तिम् ; वक्ष्यति । अत इह वस्तुमात्रस्य म्रहस्य = 
सोमरसमराहिणः पात्रस्य, प्रहपदेनोपक्षेपः = प्रत्ययः, न स्वेकत्वसंख्यानिशिष्टस्येति बहूनामपि 
ग्रहाणां संमाजनं सिदध्यति । । 

तथां क्वचित् शन्दरसंस्कारथ विभक्ते रुपादाने कर्मादिश्चक्तीनामविवक्चा | यथा-- 
सक्तन् जुहोतिः इति। अचर हि सक्तसाधनो होम इत्येतावन्मात्रं विवक्षितं न तु क्मको होम 
इति । हवनक्रियाया अदृ्टा्थसरेन स्वर्गादि रूपफल्वत्वात् प्राधान्यात् तस्या एक विवद्चितत्वम् । 
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तद्यथा हं सम्मार्िः इति । कथमत्रेकसवं न विवक्षितम १ शब्द संस्कारमात्रफङमेव 
त्ेकवचनमिति चोचे न्यायं वक्ष्यति । इहं वस्तुमाघ्रोपक्चेपः । तथा कमोदिशक्तीनां 
शाब्द संस्कारा्थयुपादानेऽविवक्षा । यथा “सक्तन् जुहो ति' इति । अत्र हि सक्तुसाधनो 

होम इत्येतावन्मात्रं विवक्षितम् । हवनक्रिथाया अदृष्टाथत्वेन फठवत्तवास्राधान्यात् 
क्रियाविषयत्वमात्रेणेप्सिततमा अपि सक्तवः क्रियासमन्वयमात्र चरिताथौः। न दहि 
कथं नाम सक्तवो भस्म सम्पद्यरन् इति होमः क्रियते, अपि तु सक्तुसाधनेन तेनादृ्ं 
सम्पद्यतामिति । यद्ये वमद््ाथेस्वाच्ियायाः सक्तवो नैवेप्सिततमा इति नास्व्येवातर 
कमंश्चक्तिः । तद सत्यारतस्याः कथमविवक्षा । सतो ह्यविवक्षा शब्दोपात्तस्य स्याय्या | 
तद्यथा श्रहम्? इत्ये कत्वस्य, न त्वसतः । न हि काष्टानि पचन्ति" इत्युक्त्वा काष्ठानां 
कमेशक्तिरविवश्चितेत्युच्यते, अपि तु करणशक्तिः । 

सत्यमेतत् । अदृष्टमेव तु न सम्पद्येत यदि सक्तव ईण्सिततमव्वेन नाश्रीयेरन् , 
अनन्योपायसाध्यत्वादित्यदृष्टाथेत्वसाम्यादेव सक्त्वथंतामभ्युपेतव्या क्रियायाः तद्यथा 
राधनस्य देवताता । अदृष्टाथमेव हि देवताराध्यते इस्यदेवता्थ्वे तस्यादष्टाथेत्वमेव 

सक्तवस्वु हवनक्रियाया विषयत्वमात्रेणेम्सिततमा अपि क्रियासमन्वयमात्रे = क्रियासंबन्धमात्रे, 
सति चस्तार्थाः = कृत्त्याः, ईति न तेषामीम्सिततमत्वरूपकमंत्वस्य सतोऽपि विवक्षा । कथं 
नाम सक्तवो मस्म संपद्येरन् इति नहि होमः क्रियते, किन्तु कथं नाम सक्तुसाघनकेन तेनादृषं 
संपद्यतामिति स क्रियते । 

ननु यद्ये वं तदाऽ्टष्टाथत्वाद् हवनक्रियायाः सक्तवो नैवेप्सिततमा इति नास्त्येवात्र 
फ मंत्वशक्तिः । तस्मादसत्यास्तस्याः कथमविवक्ता ] शब्दोपत्तस्य सतो ह्यविवक्षा न्याय्या } यथा 
“ग्रहं संमार्टिः, इत्यत्रेकवचनोपात्तस्य सत एकत्वस्य, नत्वसतः कमंत्वस्याविवक्षा समुचिता । नापि 
ख सत्तून् जुहोतिः इ्यत्रेकवचनोपाततस्य कर्मलवस्यासत्वमविवक्षितत्वं वा वक्तुं शक्यते । नदि 
(काष्टानि पचन्ति" इत्युक्त्वा काष्ठानां कमंस्वशक्तिरविवधितेत्युच्यते, अपि तु करणशक्तिरविव- 
क्षितेति चेत् सत्यमेतत्। अदृष्टमेव तुन संपद्येत यदि सक्तव ईप्सिततमत्वेन नाश्रीयेरन् । अदृष्टस्य 
सक्तुकम॑कहोमक्रियारूपोपायान्योपायासाध्यत्वाद् इति क्रियाया अदृष्टाथत्वसामथ्यदिव सक्वर्थ- 
ताऽपि = सक्तुनिड्त्यथताऽपि, मशकाथों धूम इतिवत्, भम्बुपेतम्या | यथाऽऽराधनस्य देवतार्थता) 
यद्यप्यदृष्टायेमेव हि देवताराधनम्, तथापि तस्य देवतार्थ॑त्वामविऽदशार्थत्वमेषव हीयेत इति यथा, 
तथा प्रङृते हवीरूपत्वेन प्रघानमङ्गं क्तबोऽदष्टस्येति मवन्त्येवेम्सिवतमाः । किन्त तेषामीम्सित- 
तमत्वमविवक्षितम्, सक्तुनिडृत्तिमात्रफल्कतेन हवनक्रियाया अनभिप्रेतत्वात् । भस्मीभूतानां 
सक्तूनां हवनक्रियाफङ्स्वश्याहष्टरूपफलान्तरप्रयुक्तलाच्च अविवक्धितत्यम् । यथा अ्रहाणां रूपान्त- 
रेण = एकत्वातिरिक्तेन प्रहत्वेन रूपेण, यागे संमाज॑नार्थमुपादानदेकल्वस्याविवक्षितत्वम्, तथा 
न सक्तूनां कम॑स्वातिरिक्तेन रूपेण, होमकमेणि उपादानाद्विवक्षितत्वं कर्मत्वस्य । सक्तूनिति 
द्वितीयाश्रवणात् कम॑त्वेनेवोपादानात् । तस्मात् सत्त्नामीप्सिततमसखं कारकान्तसपेक्षया दपि 
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हीयेत । एवमिह प्रथानमङ्गं सक्तवोऽद्षटस्येत्नि भवन्त्येवेप्सिततमाः। अविवध्षिवन्तु 
तदीप्सिततमव्वम्, तावन्मात्रफटव्वेन क्रियाया अनभिसंहितत्वात, फलान्तरप्रयुक्तत्वाच्च 
सक्तनाम् क्रियाफङत्वस्य, न ग्रहाणामिव रूपान्तरेणोपादानादविवक्षितत्वम । तस्मादी 
प्सिततमत्वं कारकान्तरपेश्चयासश्नाविवष्ठितं च कयाचिद्पेक्षयात्रेति स्थितम् । कचित्त् 
कायसिद्धयथ सङ्कयाकमोदिश्चक्तीनां व्यापारः कायस्य वाक्याथभूतायाः क्रियायाः सिद्धि- 
निमित्तो द्रव्यावच्छदोपयोगः, सङ्कधादिविशेषवता द्रव्येण साध्यमानायाः क्रियाया 
प्रतिपादनात् । तद्यथा पञ्युना यज्ञेतेति । अत्र हि यजिरेकेनापि पञ्चुनः अविकरो 
निष्पद्यत इति विवश्षितेव सा सह्भयेति वक्ष्यते न्यायः! कमेराक्तंश्च विवक्षा श्रीहीनव- 
हन्ति इति । व्रीहयो ह्यवघातेन सस्कायत्वादीप्सिततमाः, न त्ववघातमात्राथं कथित् 
प्रवतंते, अपि तु ब्रीह्यथम् । तेषामवघातेन संस्कृतानां पुरोडाशयोग्यस्वभावातिशय- 
प्रतिकम्मेन यज्यङ्गतासिद्धेरित्यवहननक्रियात्राप्रधानम् , संस्कायौ व्रीहय एव प्रधानम्, 
तण्ड्लीकृतानायुत्तसत्रोपयो गात् । सक्तूनां तु मस्मीभूतानामसन्तवान्नो त्तरत पयोगः । 

तदाहुः-- 
भूत भाव्युपयोगं हि द्रव्यं संस्कछायंमिष्यते । 
सक्तवो नोपयोक्ष्यन्ते नोपयुक्ताश्च ते कचित् ॥ इति । 

( त. वा. २।१।४ ) 

अवहननक्रिया चात्र प्रधानं वास्तवेन करूपेण कथ्यते । शब्देन तु रूपेण क्रियेव 
[मीरे 

हवनक्रियया मुल्यं यत्फटं स्वर्गादिसाधनीभूतमदष्ट तदपेक्षया अविषक्षितञ्ात्रेति स्थितम् | 
क्वचित्त संल्याकर्मादिश्क्तीनां द्वितीयो व्यापारः कायसिद्धये = कायसिद्धवयंम् , कायस्य वाक्याथ 
भूतायाः क्रियायाः सिद्धिनिमित्तको द्रव्यावच्छेदे = द्रव्यावधारणे उपयोगरूमो दश्यते ।. संख्याकम- 
स्वादिरूपविरोषवता द्रव्येण साभ्यमानायाः क्रियाया आख्यातेन प्रतिपादनात्। तय्यथा--"पद्यना 

यजेत' इति । अत्र हि यजिः = यागः एकेनापि पञ्चुनाऽविकरः = साङ्गः निष्पद्यते इति विवक्षि- 
तैव पञ्नेति एकत्वसंख्येति न्यायो वक्ष्यते । कमत्वशक्तंश्च विवक्षा श्रीदीनवहन्ति इति । 
ब्रीहयो हि अवघातेन संस्काय॑त्वादीप्सिततमाः, नह्यवघातमात्राथ करिचत् प्रवतते, अपि ठ 

ब्रीह्य्थं = त्रीहिसंस्कारा्थम्-संस्छृतब्रह्यथं वा, तेषामबधातेन सस्कृतानामेव पुरोडाश- 

योग्यस्वरूपातिशयप्राप््या यागाङ्गतासिद्े सित्यिवमवहननक्रियायाः शब्दतः प्राधान्येऽपि 

व्रीहिसंस्कारार्थतवनायेमपधान्यम् त्रीहीणान्तु तत्संस्कायंतवेनेप्सिततमत्वरूपोदेश्यत्वेना्थं 
प्राचान्वम् । तण्डुलीक्ृतानां तेषामुत्तसर पुरोडाश्चमाव उपयोगात् । सक्तूनान्तु इवनक्रियया 
मस्मीभूतानामस्वेन नोत्तरत्रोपयोगा । तदाहुः - 

भूतभब्दुपयोगं हि द्रव्यं संस्का्यमिष्यते। 
सक्तवो नोधयोध्यन्ते नोपयुक्ताश्चं ते कचित् ।। इति । 

तत्र भूतोपयोग द्रष्य संस्कायंम् । यथा--“नीपाघु दक्चिणासु चात्वाले कष्णश्रगविषाणां 
प्रास्यति” इति । अत्र हि भूतोपयोगा कृष्णसग विषाणा चात्वाल्न।म्नि गतं प्रक्षेपणं संस्यते । 

१४ 
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सम्पाद्यतया चोद्यते सवेत्रेति सेव प्रधानम् । तथा च तदपेक्षं कमणः कारकत्व- 
मत्रेति वाक्यार्थप्रधानमूता क्रियेति क्रियाविवेके विस्तरेणास्माभिरमिदहितमिति तत 
एवावधार्यम् । इत्थं च- 

तानि द्रेधं गुणप्रधानभूतानि" इति । 
भावशब्दानां द्र विध्यकथनं वास्तवरूपासिप्रायमवगन्तन्यम् । पूवं त॒-- 

छक्षणा शब्दसंस्कारो व्यापारः कायंसिद्धये 
इति पठन्तो छक्षणा द्रव्योपरक्षणम्, तत्र राब्दसंस्कारमात्रोपयोगिसह्ूयोपादानमिति 
तद्विषयत्वाच्छब्दसंस्कारो लक्षणेति सामानाधिकरण्यं उ्याचक्षते ॥ ५० ॥ 

दानीं शब्दसंस्कारे छक्षणाख्यो व्यापारो विमज्यते-- 

न विना सङ्कभयया कथित् सत्व मतोऽथं उच्यते| 
अतः सवस्य निदंर सङ्का स्याद विवक्षिता ॥ ५१ ॥ 

इदं तदिति सवनामप्रत्यवमरोयोग्यं द्रव्यं सङ्कयासमन्वयसहम्, तस्या- 
पत्यम्" इत्यादौ निदेशे साक्षानिर्दिदिक्षितमिति नान्तरीयकत्वान्निर्दैरामात्रे- 

न-पा 

माब्युपयोगास्तु प्रागुक्ता व्रीहयो ऽवधातेन संस्कार्याः । यन्यप्यवघातक्रिया त्रीहिसंस्काराथत्वेनार्थ- 

तोऽप्रधानमित्युदेश्यत्वेन प्रधानानां ब्रीहीणां कारकत्वेन वच्छषत्वं नोपपद्यते, तथापि शब्दे 
भ्यवहारे सव्र क्रियैव विधेयत्वे नोपदिश्यत इति तदपेक्षं कमणः कारकत्वमिति सर्वत्र वाक्यार्थ 
प्रवानीभूता क्रिये वेति क्रियाविषेके दे्ठाराजक्रते विस्तरेणाभिदहितम् । एवञ्च ` तानि दघं 
गुणप्रधानभूतानि” इत्यत्र भावशब्दानां = क्रियावाचक्ानामास्यातशब्दानाम् , देविभ्य- 
कथनमर्थतो युणभूतत्वम्, शब्दश्च प्रधानमूतत्वं क्रियाया आदाय द्रष्टव्यम् । अत्र वाक्ये 
"तानि' इत्यस्य आश्यातानीव्य्थः । पूवे वु व्याख्याङ्तः--लक्षणा शब्दसंस्कारो व्यापारः 
कायसिदूधयेः इति पाठमत्र कारिकायां पूर्वाधं समाद्ियमाणाः छक्षणा = द्रग्योपरक्षणम् = द्रव्ये 
उपलक्षणीभूतया संख्यया तस्य इतरस्माद् व्यावत॑नम्, तत्र = द्रव्ये शन्दसंस्कारमा्रोपयो गिन्या 
संख्याया उपरक्चषणस्वेनोपादानमित्येवं छक्षणाविषयत्वात् चब्दसं सकारो रक्षणेति सामानाधि. 
करण्यं व्याचक्षते । अस्मिश्च पक्षे "का्थ॑सिद्धयेः इत्यस्य शब्दसंस्काररूपका्सिद्धय इत्यर्थः | 
उदाहरणञ्वास्य ग्रहं संमाष्टिः इत्यादिकं बोध्यम् । यत्र प्रकृत्यर्थं संख्या न विवक्षितेति ॥ ५० ॥ 

साम्प्रतं प्रसङ्गगप्रातः शब्दसंस्कारे उपयुक्तो लक्षणाख्यः शब्दव्यापारो विभागपूर्वकं 
व्याश्षयायते । न विना संख्यथेति । `. 

भयमथ कशचित् ससभूतो = द्रव्यमूतोऽर्थः, संख्यया विना=संख्याविरदितो नोन्यते= 
शब्देन नाभिधीयते! अतो द्रव्याभिधानस्य संख्याऽविनाभावितात्, सव॑स्यापि भावस्य 
संख्यान्वितस्वेन द्रव्यरूपत्तया सवस्य निरो - संख्याऽविवक्षिता स्यात् | इतरव्याद्त्तयेऽनमिधी- 
यमानत्वादिति | 
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'न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्याः इति । 
चरिताथा सङ्खया न विवक्ष्यत इष्युत्सगः । वदुक्तम्- 

तद्धिताथनिदशे लिङ्गवचनमप्रमाणम् , तस्या विवक्षितत्वात् इति । 

जातिस्तु द्रज्यस्य द्रव्यान्तराद्टिवेकमवगमयितुमुपादीयत इति न तदविवक्षा स्याय्या | 
सवथा विवक्षाभावे प्रकृतिप्रत्ययाथयोः शब्द्प्रयोगस्ये बामावात् । तथा च प्रकृति 

वाच्या सङ्कथा विवक्ष्यत एवेति हि वक्ष्यति ॥ ५१ ॥ 
अस्योत्सगंस्य केचिद्िशेषमाहुः- 

एकत्वं वा बहुत्वं वा केषाञ्रिदविवक्षितम् । 
तदि. जत्यभिधानाय द्वित्वं तु स्यादिवश्चितम् ॥ ५२ ॥ 

न १ ९ । [ 9 क 

यज्नातौ न संमवति तद्व्यक्तिगतं पारम्पर्यण व्यवच्छेदकतयावसीयत इति 
द्र्यगता सङ्कथा जातेरवच्छेदिका न्याय्या, न तु स्वगता एकत्ववहृत्वक्षणा । एकत्वं हि 

न 

अयं भावः इदमिति तदिति वा सव॑नाम्ना प्रत्यवमश्योग्यो भावः संख्यासमन्वय- 
योग्यः, अते एव स द्रव्यमित्युच्यते । तदेव च -तस्याप्यमित्यादौ सवंतेव निर्देशे साक्षाननिदि- 
दिषक्षितं, न ठ संख्याविशिष्टम् | इतरसंख्याया व्यावतंयितुमिष्यमाणत्वाभावादिति सवेत्रेव 
द्रभ्यनिदेरो नान्तरीयकत्वादुपात्ताऽपि संख्या "न केवल प्रकृतिः प्रयोक्तव्या न च केवछछः प्रत्ययः? 
इति नियमानु्ारेण पदसाधुत्वसंपादकवि भक्त्युत्पत्तये चरिताथंति न विवक्षते इव्येष स्ंत्रेव 
सं -यानिदेदो उत्सगः = इत्युभ्यते सति बाधके त्यल्यते इत्युत्सगंः साधारणो नियमः । तदु- 

्म्-“तद्धिताथनिदंशे लिङ्घवचनमप्रमाणम् तस्याविवक्षितत्वादिति । 

असयाथः-तद्धिताथनिदंशे-तस्यापत्यमित्यादौ, लिङ्गवचनम् = लिङ्खम्-पुंसत्वादि वचनम् 
संख्या एतदुभयम् , अप्रमाणम् = इतरणव्यादृत्तार्थामिप्यकतया प्रमाणं न भवति, तस्य लिङ्गस्य 
वचनस्य च नान्तरीयकतयोपादानेनेतर्यावतेकतयाऽबिवक्षितत्वादिति । जातिस्तु संख्यातो 
विपरीता स्वाश्रयद्रव्यस्य द्रव्यान्तराद् व्याड्ृत्तिप्रत्यायनाय शब्देनाभिधीयत इति न तस्या अवि- 
वक्षा सयुचिता । प्रल्ययाथसंख्याध्रा अविवक्षावत् प्रकृत्यर्थं संख्याया अपि विवक्चाया अभावे 
सख्यावाचकैकद्वयादिशब्दमात्रस्येवामावप्रसङ्गः । एवञ्चेकद्रयादिश्चन्दरूपप्रकृतिवाच्या संख्या 
विवक्ष्यत एव, न वु प्रव्ययाथं संख्यावत् कापि विवक्षितेति ॥ ५१ ॥ 

अस्योर्सगंस्य केचिदपवादमाहुः--एकत्वं वा बहुत्वं वेति । 

अस्यार्थः---केषाञ्चिन्मते जातिगतं स्वाभाषिकमेकलत्वं वा, जातो स्वाश्रयद्रव्येभ्योऽति- 
देशतः प्राप्तं बहुत्वं बा, जातिपरे विधौ अविवक्षितम् । दि = यतः, तत् = प्रागुक्तमेकत्वं बहुत्वं 
वा, जात्यमिधानाय शब्दत उपादीयते । तेन = तेन विना जांतेरभिधानासंभवात् । दित्वन्तु 
जात्याख्यायां विहितत्वामावाद् द्रन्यगतमेवेति विवक्षितमेव स्यादिति । 

अयं भावः--यत्संख्यादिरूपं विरोषणं जातावसंभवि, तद्व्यक्तिगतं पारम्पर्येण = स्वा- 
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जातेरव्यभि चारि बहुव्वम् अप्यातिदेश्चिकम् । ननु जतेनंव सङ्कयास्ति, द्रव्यधमत्वा- 

त्स्याः । नेह साच्नान्तरप्रसिद्धा प्रक्रिया प्रमाणम् , अपि तु स्वछृतान्तः कथ्िदा- 
स्ेयः। अस्ति च प्रमाणमेकत्वे, जातेः प्रमणेनेकत्वविरिष्टाया एव सिद्धेः | 
तथातिदेरिकम् 

जात्याख्यायामेकस्मिन्बहुवचनमः इति ( पा० १।२।५८ ) | 
जातिपरायां चोदनायामेकत्वबहुत्वे न विवक्ष्येते ्राह्मणो न हन्तव्यः, शुर न 
पेयाः, ध्वृषखेनं प्रवष्रेव्यम्'। यत्र तु विवक्षा तत्र द्रव्यपरा चोदनेति } द्िव्वतुन 
जात्याख्यायां विहितमिति तत्सवंथा द्रव्याश्रयमेवति विवक्ष्यते सवेत्र ॥ ५२ ॥ 

तदपि कंचिन्न विवक्ष्यत इत्याह- 

यद्येतौ व्याधितौ स्थातां देयं स्यादिदमोषधम् | 
इत्येवं लश्षणेऽथस्य द्वित्वं स्थादविवशक्चितम् ॥ ५३ ॥ 

श्रयसमवेततगदिना जातिव्यवच्छेदकतया निश्चीयत इति रीत्या द्रभ्यगतं संख्यादिकं पारम्प- 

येण जातेरवच्छेद्के न्याय्यम् , न ठु स्वगता संख्या एकत्बरहुत्वरक्षणा जातेरवच्छेदिका 
न्याय्या | एकत्वस्य जातेरग्यमभिच!रित्वेन जा तव्यवच्छेदकत्वास्तं भवात् । व्यभिचारिण एव 
व्यवच्छेदकत्वाभ्युपममात् | तथा च बद्धाः - संमवव्यभिचारिभ्यां स्थाद्ि शेषणमथंवदिति | 
बहुत्वं ठ॒ जातौ साक्षा्नास्सयेव, किन्तु (द्रव्यगतं =तावतिदिश्यतेः इत्यातिदेद्िकम् । अत 
प्रागुक्तपारम्पयेणेव जातेरन्छेदकम्, न तु साक्षात् । 

ननु जातौ काऽपि संख्या नास्ति, संख्याया गुणत्वेन द्रव्यघमंत्वादिति चेन्न । शास््रान्तर- 
प्रसिद्धायाः प्रक्रियाया व्याकरणशास्त्रे प्रमाणत्वाभ्युपगमावश्यकत्वामावात् । भ्याकरणश्चस्तरे त॒ 

शब्दसाधुत्वनिर्वाहा्थं कर्चित् स्वविद्धां तः स्वी थः । अस्ति च जातिगतैकत्वे अनुगतेकाकार- 
प्रतीतिरूपं पत्यक्षम् कायत्वादिलिङ्गकमनुमानं वा प्रमाणम् । तेन च प्रमाणेन जातेरेकत्व- 
विशिष्टाया एव सिद्धेः । तथा बहुत्वं जातौ आतिदेश्चिकमित्य्ापि प्रमाणम् (जात्याल्या- 
यामेकास्मिन् बहूव चनमन्यतरस्याम्ः इति पाणिनीयं सूत्रमेव । तथा चायं निष्कषः-- 
जातिपरे बिधावेकस्वं बहुत्वं बा न विवकष्यते। तद्यथा-त्राक्षणो न हन्तव्यः, सुसन 
पेया, इत्यत्रोपात्तमप्येकत्वं न॒ सरवब्ाह्मणहमनसवसुरापाननिबेधपरस्वादनयोर्वाक्ययोः । 
विषक्षितं देवमन्दिरे ब्रृषङेन प्रवेष्टव्यमिस्यज्न एकस्य योरपि वृषख्योः प्रवेरानिषेध परत्वादस्य 
वाक्यस्याज बहुवचनोपात्ता बहत्वसंख्या न विवक्षिता । यत्र तु विधौ संस्या विवक्ष्यते, तत्र द्रव्य 
परा चोदना = विधिः, न ठु जातिपसा । तद्यथा पञ्यना येत इति । अचर पञ्चगतेकत्वसंख्याया 
विवक्षमराद् बहूपशुकरणकयागान्नादृष्टसिद्धिः। एवं कपिञ्लानाछमेत इत्यत्र प्रबमोपस्थिताया ब्रहुत्व- 
व्याप्यत्रित्वक्तख्याया विक्चषणान्नेककपिज्ञलकृम्कारग्मनाददृष्टसिद्धिः । द्वित्वं ठ न जा्याख्यायां 
शास्मेण विहितमिति हित्वं सवथा द्रभ्याधितमेवेति तत्सवतरैव प्रयोगे विवक्ष्यत एवेति ॥५२॥ 

दित्वमपि कचिन्न विवक्ष्यत इतीदानीं वक्वुसाह-यदेताविति । 
अस्याथः- यत्र यक्किञ्चिन्िमित्तत्वेनोपादाय या काचन क्रिया विधीयते, ततोरेश्य- 

पद्थस्य द्वित्वं द्विषचनविभक््युप्यापिवमप्यविवक्षितं स्यात्] तचथा--धययेतौ व्याधितौ 
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आपधदानविषयभतव्याधितोपरक्षणाथस्येवमनेन प्रकारेण व्याधि निमित्त 
वेनोपाद्ाय प्रवृत्तस्योपलक्षणस्यतावित्ये वमुपात्तस्य यद्वाच्यं द्विस्वं तदत्राविवक्षितम | 
सप्रमी चेयम् । लक्षये ज्ञापने, अथंस्योषधदानविषयस्योपलक्षणे बस्य्थ; । ओषध- 
स्वरूपमहिम्नेवात्र उ्याधिततिषयतासिद्धः तदानस्ये ताविति व्याधितान्तरनिष्रच्यरथ- 
मुपादीयमानमेकस्यापि तयोमध्यात् संभाव्यमाने व्याध्युद्धवे तदौषधदानस्येष्ेरविवक्षा- 
मच्र द्वित्वे गमयद्ि } सम्भावनाविषयत्वाच्च व्याधिसम्भवस्य यद्] दयोरपि तत्स- 
म्भवः, तदा समुदितायेवौषधदानस्य विषय इति सह विवक्षया चोदना्थषती । 
व्याधिप्रतीकारप्रयुक्तं पुनरोषधदानमिव्येकस्यामि व्याधितस्वे तत्सम्भवः! बहुषु च 
प्रकृतेषु एताविति परामरोस्यानुप पत्तेरविवक्षायामपि द्विसस्य बहुषु तदौ षधदानाप्रसङ्खः। 

किञ्चीषधद।नेन द्ावतुप्राह्याविति प्रधानेऽत्र सङ्कू्या न बिवक्ष्यते। यत्रतु क्रमे 
णापि इयोरंव चीदनाथग्रतिपत्तिः वृक्षौ छत्तव्याविति तच्र विवक्षैव । इह तु सम्भावना 

जानपद नज्द`--- । 

स्यातां देयं स्यादिदमौषधम्" इत्येवं लक्षणे = एवंस्वरूपे प्रयोगे व्याधितपद्ाथंगत द्वित्वम विवक्षित 
मवति | अत्र हि व्याधिरूप नमिचमुपादाय व्याधितपदाथेमुदिश्च ओषधविरोषदानक्रिया 

विधीयत इष्युद् दे्यगतं द्ित्वमविवक्षितमिति 

भयं मावः--'यदयेतो व्याधितौ स्वतां देय स्यादिदमौषधम् इत्यत्र ओषधटाने विघी- 
यमाने उद्देश्यतया विषयमतो यो ग्याधितपदाथेस्तत्रोपलश्चणीमूतोऽ्थो यस्य एताविति 
पदस्य ताहश्चस्य, एवमनेन प्रकारेण व्याधि निमित्तत्वेन पादायोद्देद्यमृतं स्वार्थं वक्तुं प्रबृत्तस्य, 

उपलक्षणस्य = व्याधितपदाथं उपलक्षणीमूतो यः स्वाथम्तदूबोधकस्य, ` एतौ' इत्येवमुपा्तस्य = 
प्रयुक्तस्य यद् वाच्यं द्वित्वं तदत्र वाक्येऽबिवक्षित स्यात् । एकस्यापि व्याधितस्वे एतदौषध- 
दानस्य विधीयत्वेनामिप्रेतस्वात् ! शछौके "लक्षणे" इति सतम, न तु द्विवचनम् , सन्ध्यसंमवात् ] 
अर्थस्य लक्षणे = ज्ञापने इत्यर्थः ¦ यद्वा ओौषधदाने विधीयमाने उद्देश्यतया विषयस्यार्थस्य- 
व्याधितपदार्थ॑स्य उपरक्षणे = उपलक्षणीम्तैतत्पदार्थबोधन इत्यर्थः । प्रकृतवाक्ये ओषधस्वरूप- 
महिम्नैव तद्ानस्य व्याधितविषयकत्वसिद्धः पुनरेताविति पदं व्याधितान्तरव्या्वच्यथं प्रयुज्यमानं 
तयोद्धयोम॑ध्यादेकस्यापि व्याष्युद्भवे संमाभ्यमाने तदोषधदानस्यषटत्वादत्र द्वित्वस्याधिवक्षितस्वं 
गमयति । भ्याधिसंभवस्य = व्याध्युत्पत्तेः मावित्वेन, संभावनाविषयत्वाच्च यद् द्वयोरपि 

व्थाधिसंभवः = व्याध्युद्धवः तदा समुदितौ द्वावेव ओषधदानस्थोद्देश्यतया विषय इत्येतावति 
एकरोषे सह विवक्षया चोदना ~ विधिः, अथवती = सफला । ओषधदानन्तु व्याधिप्रतीकारेण 
फलेन प्रयुक्तं भवतीति एकस्यापि व्याधितस्वे ओषधदानसंभवः 1 बहुषु च भक्तेषु एताविति 

द्विवचनान्तेन सर्वनाम्न! प्रकृतपरमर्शानुषपततर्दितवस्थाविव्श्चायामपि बहु तदौषधदानाप्रसज्ञः । 
किञ्चोघधदानेन ॐ व्याधितपदा्थौ अमुभ्राह्याविति अनुच्राह्मत्वात् प्रधामि व्यधितपदार्थं दिख- 
संख्या न विवक्ष्वते ] एकस्यापि व्याधितपदार्थ॑स्य ओषधदानेनानुग्राष्यत्व संभवात् । यत्र तु सष 
वा, क्रमेणापि वा चोदनाथं प्रतिपत्तिः = विध्यथवि्ानम् , यथा वृक्षौ छेत्तव्थाविति। तत्र ्ित्वश्य 
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विषयं व्याधितच््वं भविष्यदु्रेक्षय चोदनेति क्रमेण युगपद्वा व्याधिसम्भवे तदुपपत्तिः । 
न हि मविष्यतो नियमेन साहभाव्यं निर्णीयते ॥ ५३ ॥ 

तदेवं प्रस्ययोपात्ताया विवश्चिताविवक्षितत्वं वाक्याथंपयौलखोचनया विषय- 
विभागेन प्रतिपा्याधना प्रकृल्युपादानाया एकान्तेनेव विवक्षेत्याह -- 

एकादिक्तब्दवाच्यायाः कमंर्यङ्त्वमिष्यतं । 
सङ्खम्यायाः खनति द्वाभ्यायिति रूपाडि साभिता ॥ ५: ॥ 

द्वाभ्यां मन्त्राभ्यां मृद् खनति" (चतर्भिरादत्तेः, षडसिहेरतिः इत्यत्र प्रवृत्ति 
निभित्तमतायाः म्रातिपदिकवाच्याया दढ गादिंसङ्कयायाः क्ियावच्छद्कत्वमभ्युषप 
गम्यते, सा सङ्कथा विवक्षितेव । अन्यथा साब्दाथ एव व्यक्तः स्यादिति प्रातिपरिक- 
स्यान्यथानुपपन्नप्रयोगस्य स्यः स्वभावात्, वि शृष्टसह्कू्यामिधायिनः सामथ्यद्त्र 
विवक्षा । सूपरब्धो वा प्रातिपदिकपयय इति रूपात् प्रातिपदिकात्, न विभक्ते 

विवक्षैव । प्रकृते तु समावना विषयं व्याधितत्व भविष्यत्कालिकं समुतप्र्य ओषधदानचोदनेति 
क्रमेण, सह वा व्याधितत्वे द्वितविवक्षोपपत्तिः । नहि भविष्यतो व्याधितत्वस्य नियमेन 
व्यक्तिद्टये यौगपद्यं निर्णत शक्यत इति ।।५३॥ 

तदेवं प्रत्ययवाच्यायाः पंख्याया विवक्षाऽविवक्षे तत्तद्वाक्या्थानुरोधेन विषयविभागेन 
प्रतिपाद्य सांभरतं प्रकृतिवाच्यायास्तस्या नियमेनैव विवक्षेत्याह-एकादि शब्दवाच्याया इति । 

अस्याथः--एकद्िबहादिशन्दवाच्यायाः संख्यायाः खनति दम्यामित्यादौ खननादि- 
कमणि स्वाश्रयद्रारया अङ्गत्मिष्यते | हि = यतः, सा एकद्वथादिप्रातिपदिकवाच्या संख्या, 
रूपात् = एकादिप्राति.दिकस्वरूपात् = प्रातिपदिकस्वभावात्, आभिता = द्रव्ये विहोषणतयाऽऽ- 

भिता भवतौति रोषः | प्रातिपदिकम्येष स्वभावो त् श्षाग्दबोधविषयीमूताथेनोधकत्वं नाम । 
अत एकादिप्रातिपदिकाथभूता संख्या सव्र विंवश्चितेव भवतीति फलितम् । 

अयं भावः--दभ्यां मन्त्राभ्यां मृदं खनति, चतुरभिरादत्ते, षडभिहेरति, इत्यत्र 
तन्तस्पदप्रबरत्तिनिमित्तमूता तत्ततप्रातिपदिकवाच्या द्ादिसंख्याकरणीभूतस्वाश्नयद्वारा यथायथं 
खननादानदरणक्रियाणां विरोषिका स्वीक्रियते ! सा तत्तत्प्ातिपदिकवाच्या तत्तत्संस्याविवक्षिते,व 
न तु तस्या अविवक्षा क्वापि कदाऽपि | अन्था श्चान्दबोषे नियतमानः शब्दार्भं॑एव त्यक्तः 
स्यादिति एकादि प्रातिपदिकस्य स्वप्रडत्तिनि मित्तभूतसंख्याविवक्षां विनाऽनुपपन्नप्रयोगस्य रूपात् = 
स्वरूपात्-स्वमावात् तत्त्घंख्याभिधायिनः प्रयोगसामर्थ्याद् द्वाभ्यां खनतीस्यादौ तन्तत्संख्याधिता 
विवक्षिता । यद्वा प्रङृतकारिकाययां रूपशन्दः म्रातिपदिकपर्यायः, रूप्यते बोभ्यतेऽथो येनेति 
सयुत्त्तेः । ततश्च रूपात् प्रातिपदिकात् संख्याश्रिता विवक्षिता, न तु विभक्तेरिति तदथः । यथा 
पुत्र इत्यादौ । भन्न हि द्विवचनरूपव्िभक्तिवाव्यो द्वितसमानाधिकरणो मेदः समासे 
बिभक्तिरोपे एकार्थीभावान्निवतंते । प्रकृतिवाच्यस्वु सोऽतिष्ठत एव । तस्यापि विवक्षाया 
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रित्यर्थः, यथा द्विपुत्र इत्यादौ । अत्र हि विभक्तिवाच्यो येदः समास एका्थीभावा- 
न्निबतेते। प्रकृतिवाच्यस्स्ववतिष्ठत एव । तदभावे हि रब्दप्रणोग एव निष्फर 
स्थात् । ग्रहमिस्यादो त प्रत्ययः प्रातिपदिकाथप्रत्यायने सहास्यं गच्छतीव्यथवा- 
नित्यन्नाविवक्षा युक्ता | 

यस्यो भयं हविरार्चिमा््छत् (स) रेन्द्रं पश्चशचरावमोदनं निषपेत्' 
इत्यत्रावयवट्यारब्धः सङ्क उमयराव्दवाच्यो न तु सङ्कयावाच्युभयशव्द इत्येका- 
वयवविनाशेऽपि समुदायस्य विनाश्चान्निवोपः क्रियत एव ।| ५४ ॥ 

इदानीं यदुक्तं “व्यापारः कायौसिद्धयेः इति तद्िभञ्यते । तत्र द्वित्वमेव 
विवक्ष्य > नैकत्ववहूत्वे इति पूवेमुक्तम् । अघुना खेकत्वमपि क्वचिद्धिवक्ष्यत इत्याह्- 

यजेत पशुनेद्यन्न संस्कारस्यापि सम्भवे | 
यथा जातिस्तथेकत्वं साधनत्वेन गम्यते ।॥ ५५ ॥ 

अभावे हि द्विशब्द्रयोग एव निष्फलः स्यात् } "ग्रहं मार्ष्टि" इत्यादो मरहसमित्यत् तु न केवला 
प्रकृतिः प्रयोक्तव्या न च केवः प्रत्ययः” इति नियमेन प्रत्यथः प्रातिपदिकार्थ प्रत्यायने साहाय्यं 
करोतीति सार्थक इति विवन्नां विना प्रयोगानुपपत्तेरमावाद्त्र प्रत्ययवाच्येकत्वसंख्याया अविवक्षा 

युक्तैव इति सकछग्रहसंमाज॑नविधिः सिध्यति । अहोऽतर सोमरसाद्याधारपात्रुच्यते । "यस्योभयं 
हविरातिम च्छत् (स) एन्द्रं पञ्चशरावमोदनं निवपेत्? इत्य्ावयवद्यारूघः समुदाय उभयश्चम्द्- 
वाच्यो न वु द्वित्वसंख्यावाच्युभय्ब्द इत्येकवियवविनादोऽपि समुदायस्य विनाशात्तन्निमित्तक 

एेन्द्रोद निर्वापः क्रियत एवेति नात्र संख्याया विवक्षाऽविवक्षयोर्विम्थांवसर इति ¦ उदाह्ुतवाक्ये 
'आतिमाच्छंत् इत्यस्य विनाशं गच्छेदिव्यर्थः] पञ्चशरावः पञ्चसु शरावेषु संस्कृत 
इत्यथः ॥५५। 

समप्रतमनुपद मेव यदुक्तम्--भ्यापारः कायसिद्धयेः इति, तद् शिभज्यते = विषयविभागेन 
व्याख्याय प्रदश्यते } तत्र द्वित्वमेव विवक्ष्यते, नैकत्वबहूुत्वे इति पूर्वमुक्तम् । इदानीन्तु एकत्वमपि 
कंवचिद् विवक्ष्यत हइत्याद-- यजेत पञ्युनेत्यत्रेति | 

भस्यार्थः- पञ्युना यजेतः इत्यत्र पञ्चुनेति शब्दसंस्कारल्पस्य विभक्तिफल्स्य संभवेऽपि 
संभवेन विभक्तेः स्राथक्येऽपि, विभक्त्यर्थसंख्याविवक्चां विना विभक्तिप्रयोगानुपपत्तेरभावेऽपि 
यथा जातिः-पद्यतरूपो धमः, पञ्चुत्वन्याप्या छागत्वरूपा जातिर्वा, क्रियायाः साधनत्वेन प्रतीयते 
तया एकत्वमपि स्वाश्चरयपरिच्छेदद्वारा तस्साघनत्वेन प्रतीयत इतिं | 

अयं भावः--यद्पि पञ्चना यजेत इत्यन्न शब्दस्कायार्थत्वं याविमक्तेः संभाव्यत इति 
न तदर्थ॑संख्याया विवक्षितत्वं संभवति तथापि प्रातिपदिकवाव्यायाः पश्चुस्वजाते्य॑था सवाभय- 
परिच्छिदद्रारा क्रियायां साधनतयाऽङ्गमावः, तथा विभक्तिवाच्यस्येकत्वस्यापि समानपदोपात्तत्वात् 
क्रियार्था स्वाश्रयपरिच्छेदद्वारा साघनतयाऽङ्गमावा, न तत्वविवक्षया त्यागः! एकषदोपात्तत्वेन 
पदयुत्वजातिवदेकत्वस्यापि क्रियाङ्गत्वो चित्यात् ! न च प्युत्वं न जाति्छोभवल्लाङ्गलरूपस्य तस्य 
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शब्दसंकारार्थत्वं यद्यप्यत्र विभक्तेः सं भाव्यते, तथापि पञ्युजातेैथः प्रातिपदि- 
कवाच्यायाः क्रियाङ्गभावः, नततैशत्वम्' अपि विमक्तिवाच्यमेकपदोपादानान्न स्यञ्यते | 
जातिवदरेकत्वमपि क्रियाङ्गमिस्यथः। एकपदोपादानो यथं एकत्वेन बुद्धौ विपरि. 
वतमानः कथं सेदेन "पञ्युना यजेत, “एकेन च” इति सम्बध्येत । प्रकृतिम्रत्ययाभ्यां 
हि यो विशिष्टः पदार्थोऽभिधीयते तेनाभिन्नयेव प्रवृच्या संस्प्ररयते यञ्यथेः। 
एकपदस्वेऽन्तःपदसम्बन्धस्यापौरषेयसवात् । अतश्चोभयमपि शक्यविधानम्। भेदेन 
तु संसपशँ बाक्यभेदप्रसङ्कादशक्यविधानं स्यात्} भिन्नपदोपादानं तु कदाचिद् भेदेन 
सम्बध्येतापि, राक्यबिधानत्वात् । यथा रक्तमश्वमानयेति, तत्र च वाक्यभेदो रक्त- 
मानय, अदवमानयेति वाक्यीयस्समन्वयः। एकपदोपादने तु शओेणमानयेतिवद् 

परवयवत्वेन पशावसमवेतत्वात् 'निव्यमेकमनेकसमवतं सामान्यम् इति जातिक्षणादिति वाच्यम् । 

पशुत्वस्यानुगतैकाकारप्रतीतिसिद्धस्य छोमबल्छङ्खृलख्मनियतत्बेऽपि धटत्वादिवदखण्डत्वात् । 
नहि प्रतीतिसिद्धं घटस्वं कम्बुग्रीवादिमच्वसमनियतत्वेऽपि तद्रुपमभ्युपेयते । एवं सति जाति- 
मात्रापलपप्रसंगात् | पश्चुनेव्येकेन पदेनोपादीयमानः = अभिधीयमानः, हि एकत्ववि रिष्टपद्यरूप 
एको ऽर्भः एकत्वेनैव बुद्धाबुपतिष्ठन् कथं पञ्चुना यजेत, एकेन च यजेत इत्येवं वाक्यभेदेन 
यजिना संबध्येत । यो हि विशिष्टः पदार्थः प्रकृतिप्रस्यययराभ्यां संभूवामिधीयते, तेन विशिष्टेन 
पदार्थेन साकमभिन्नयेव प्रबृच्या एकयैव = पदशक्त्या त्यर्थः संबध्यते । प्रकृति प्रत्ययकल्पनाया 
अनियतस्वेन बस्तुगत्याऽखण्डेकपदत्वे व्यवस्थिते, कलिपितावान्तरपद संबन्धस्य कल्पकमेदेनाव्यव- 
स्थितस्य व्क्तपुरषामिप्रायगोचरत्वाक्तमवात् । विशिष्टस्य पदार्थस्य ययथं संबन्धाच्च प्रकृव्यर्थः 
्रत्ययार्थड्च इत्युभयमपि विषां शक्यते । तदुक्तम-- 

प्रक्षे कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः। 
सपापे तु विधीयन्ते बहवोऽप्येकयत्ततः || इति।॥ 

प्रागुक्तरीत्या भेदेन वतु प्रङ्ृत्यर्थप्रत्ययार्थरूपस्य पदार्थद्यस्य यज्यर्थ॑संबन्षे 
वाक्यमेदपरसङ्गात्तदुभयमशक्यविधानं स्थात् | एकेन पञ्यनेव्येवं मिन्नपदोपाचन्दर 
पदार्थद्ययं वाक्यीय समन्वयमाध्ित्य कदाचिद् भेदेन संबध्येतापि, शक्यविधानत्वात् । 
यथा रक्तमद्वमानय इति । तत्र च रक्तमानय, अश्वमानय इति वाक्यभेदेन वाक्योयः 
समन्वयः । दशिता चेयं रीतिः कटं भीष्म कुर इत्यत्र कटं कुर, भीष्मं कुरु इत्येवं 
वाक्यीयं सबन्धं दशंयता भाष्यकृता । मीष्माभिन्नं कटं कुरु इत्येवमेकवाक्धतया म॑बन्धस्तु 
पार्टिक इत्यपि दितं तत्रेव । पदार्थद्रयस्य पञचुनेव्येकपदेनाभिधाने तु विशिष्टस्य वाक्यीयविनि- 
योगसत्वेऽपि उभयस्यौपादानिको विनियोगः = अर्थापत्तिकृतो विधिः ¦ अनुपपन्नस्थोपादनेन 
कृतः उत्पेक्चित उपपादकश्य विधिरौपादानिक इति । उभयशवर्धिं विना विशिष्टविधेरसंमवात् | 
यथा शणमानयेत्येकपदोपादाने विशिष्टविधानेऽपि अर्थापत्या योणरूपतदाश्रयाइवरूपस्यार्थ- 

द्वयस्य अर्थाद् विधानमानयनकमंतया । 
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ओपादानिको विनियोगः। ग्द सम्मा इव्यत्र तु यथा न शक्यविधानं तथा 
द्रायिष्यते । अनेन च पञ्युशब्दाथंस्य पूवेमनिज्ञीतस्वम प्रधानत्वं च विवक्षानिवन्धनं 
ध्वनयति । अस्मादेव वाक्यात् सधनस्वेन प्रतीयत इत्यर्थः । अग्रे तु स्फुटमेव 
द्रा यिष्यति 

ननु विनियोजिकया श्रव्या द्रव्यस्य क्रियासाधनत्वं विहितम् , न तु गुणस्य 
सङ्क्यायाः, विनियोजकप्रमाणस्य द्रव्य एवोपक्षीणत्वाद् गुणविनियोगे प्रमाणामावः। 
सत्यम् । श्रत्यादिप्रमाणषटकव्यतिस्कतिऽयग्रुपादानाख्यः । न हि सद्कयारहितं द्रव्य- 
मात्रं विधिरूपादत्ते । एकपदापात्तस्य गुणस्य त्यक्तमरक्यत्वात् । प्रतीयते हि सगुणं 
द्रव्यमेकर्सया च्चाब्या प्रतीत्येति यथायोगं गुणद्रव्ययोरलन्वयः ॥ ५५ ॥ 

तदेवमयं वादी बाधक्रमन्तरेणाविवक्षां न मन्यते । ये तु राब्दसंस्काराथेस्वमेव 
सङ्क्यायाः प्रतिजानते ते कथमत्रंकत्वं विवक्षन्तीव्याद् - 

नन्वेवं ग्रहं संमा्टिः इत्यत्रापि एकस्वविश्चिष्टस्य प्रहस्य संमाजेनकर्म॑तया विधाने उमय- 
विधानसिद्धया प्रागुक्ता एकत्वस्याजाविवक्षा विरुध्येतेति चेत्, यथा तच्च नैकत्वं शक्यविधानं तथां 

दशंपिष्यते ५८, ५६ कारिकयोः । मूलक्ृबानेन पेन यज्यर्थ॑संबन्वादु्वं पञ्यशब्दार्थ॑स्य साध- 
नत्वेनानिज्ञातत्वमप्रघानत्वश्च विवक्षानिबन्धनम् = विवक्षाया निमित्तं ध्वनयति । शननिज्ञतं 

हि वस्तु परस्य ज्ञानाय विवक्षितं मवति। अप्रघानमपि प्रधानस्योपकारकतवेनापेक्षितत्वाद् 
विवक्षितं भवतीति । पञ्यना यजेत ईति वाक्यादेव पञ्चत्वं जातिस्तयेकत्वमपि साधनघ्वेन 
प्रतीयत इष्युत्तरार्धाथः । अग्रे त्वेतत् स्फुटमेव ददं यिष्यति } 

ननु विनियोजिकया तृतीयाभुत्या ( विनियोजकेन विधायकेन भरुतिरूपेण प्रमाणेनास्वा्थ- 
बोधनेऽन्यानपेश्वः शब्दः श्रुतिरिति मी्मासकाः ) पञ्यरूपस्य द्रभ्यस्यात्र क्रियास्ाधनत्वं विहितम् , 
न तु गुणल्पायाः सं ज्यायाः, तस्या द्रव्य एव संबन्धात्, प्रत्ययां करणत्बेऽसंबन्धाच् | भ्रुति- 
रूपस्य विनियोजकेप्रमाणस्य विरीभ्यतया प्रधानीभूते द्व्य एवोपक्षीणत्वाद्, गुणविनियोगे = 
गुणरूपायाः संख्याया विधाने प्रमाणामावाच्चेति चेत्, सत्यम् । श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थान- 
समाख्यानां समवये पारदोवल्यमथंविप्रकर्षादिति सू्रोदितवशत्यादिप्रमाणषटकव्यतिरिकतोऽय- 
मुपादानाख्यो विधिर्थापत्तिपं प्रमाणम् । नहि संखंयारहितं द्रव्यमात्रं क्रियासाधनत्वेन विधि- 

रुपादत्ते । पश्चनेत्येकपदोपात्तस्य संख्यारूपश्य गुणस्य त्यक्तमशक्यत्वात् । तथा च केवलस्य 
दरभ्यस्य विधातुमशक्यत्वाद् गुणविशिष्टं द्रभ्यमेव बिधिः स्वविषेयत्वेनोपादन्ते । प्रतीयते हि सगुणं 
दरभ्यमेकस्सया = गुणे द्रव्ये च समपक्षपातया शान्दया प्रतीत्येति स्वाश्रयद्वारा खक्चाद्वा यथायोगं 
गुणद्रव्ययोः क्रियायां साधनत्वेनान्वय इति ॥५५॥ 

तदेवमयं वादी शब्दसंस्कार्थःवरूपम्, संमवदन्यफलार्थत्वं वा यद्धिवश्चायां बाधकं तद् 
विनाऽविवक्षां न मन्यते| यै त॒ शब्द्धस्कारा्थत्वमेव संख्यायाः प्रतिजानते, ते संख्यानोधाति- 
रिक्तफलसत्ात् कथमत्रेकत्वं विवश्चन्तीत्याह-लिङ्गातत स्यादिति । 

अध्यार्थः -द्वितीयादेलिङ्गात्त॒ श्वितीययुक्थ्येः "तृतीयं प्रोडशिनि' ईत्यादौ द्वितीयत्व- 

१५ 
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जिङ्गगत्त् स्याह द्विती यादेस्तदेकल्वं विवक्षितम् । 
एकाथविषयत्वे च तद्धिङ्ग जातिसद्कम्ययोः ।॥ ५६ ॥ 

शब्द संस्कारा्थमेव पञचुनेव्येकत्वम् । विवक्षा तु लिङ्गाज्ज्ञापकाद्राक्यान्तरगतात् । 
तथा हि--“आग्नेयमजमग्निष्ठोम जख्येत' इव्युक्त्वा एेन्द्राग्नं द्वितीयदुक्थ्य, रन्द्र 
र्दिन तृतीयं षोडशिनि" इति द्वितीयादित्वेनाजो विशेष्यते । यदि चाजभित्येकत्वम- 
बिवध्ितं स्यात् तद द्वितीयादित्वस्यासिद्धत्वाद् दितोयसित्यादि पुनविधानं न स्यादि 
व्यस्मादभिधानसामभ्यीद् {विदश्षि7मेकत्थ इ, इति निश्चीयते । 

तन्वविवक्षायामप्येकत्वस्थात्र द्वितीयं दतीयमिव्युपपदययत एव । अनियत- 
सङ्कयाप्रसङ्के द्वितीयादितवेन विशेषणात् । नैतदस्ति । एवं हि पक्षेऽनुवाददोषः स्यात् । 
छिङ्कत्वे तु द्वितीयादित्वमपूवेमेव विदितं नित्यमविकल्पितं श्रतं नोपरुध्यते । पक्षेऽनु 
वादे हि श्रतश्य वैकल्पिकत्वं स्यादिव्यविकल्पितं श्रवणं परित्यक्तं भवेदिति दोषध्रसङ्कः । 
एकाश्रये परिसमाप्रत्वे चैकत्वसङ्ख्याया जातेश्वेतदेव लिङ्गमिति प्रसङ्गादाह -यथा 

14 1 कैकेन)... 1 पता ~ ̂  + 

तृतीयत्वादे्िङ्गात्त, तदेकत्वम् = “पश्चुना यजेत" इत्यत पश्यगतमेकत्वं विवद्लितं स्यात् । जाति- 
संख्ययोरेकार्थविषयत्वे च समानाश्चयपरिसमाप्तत्वे चापि, तत् = द्ितीयत्वादिकं लिङम् । “पञ्चना 
यजेत इत्यत्र एकत्वस्याविवक्षितत्वे त भनियतसंश्याप्रसंगे द्वितीयत्वादेरसिद्धस्वाद् द्ितीय- 
मित्यादि पुनविधानं न स्यात्] 

अयं भावः--शब्द संस्काराथमेव पद्यनेत्येकत्वम् = एकत्ववाचकैकवचनोपादानम् । 
नत्वेकवचनोपादाने नैऊतवस्य विवश्चा लभ्यते । तस्य विवक्षा त॒ बाक्यान्तरगतात्लिङ्गाज् ज्ञापकात् 
प्रतीयते | तथाहिं-"भग्नेयमजमग्निष्टोम आल्मेतः इत्युक्त्वा 'देन्द्राग्नं द्वितीयमुक्थ्ये, रेन्द्र 
प्रदिन तृतीयं षोडशिनि इति दहितीयत्वतृतीयत्वाभ्यामजो विरेष्यते | यदि चात्र अजमित्येकत्व- 
मविवक्ितं स्यात् तदा मंख्याया नियमे द्वितीयत्वतृतीयस्वयोर संभवाद् अन्राजमारमेत इत्युक्तवा 
पुनद्वितीयं वरतीयमिति विधानं नस्याद् इति, भतोऽभिधानसाम्यादेकत्वं विवक्षितमिति 
निश्चीयते । 

नर्ञकत्व्यात्नाविवस्षितत्वेऽपि दितीयं तृतीयमिद्युपपद्यत एव । तथा सति चतुर्थादि- 
रूपानियतसंख्येयवुद्धिप्रसङ्गे नियमाथं द्वितीयत्वव्रतीयत्वाम्यां विरोषणादिति चेत्, नैतदस्ति । एवं 
हि = एकत्वस्याविवक्षयाऽनियतसंख्याद्ुद्धिप्रसङ्गे हि ददितीयत्वादि प्रातिपक्ष द्वितीय वतीय. 
मित्यादावनुवाद दोषः स्यात् । दि तीयत्वादेरेकत्वविवक्चाया लिङ्गरूपत्वे तु द्वितीयत्वादिकमपूवेमेव 
विहितमतोऽविकल्पितमत एव नित्यम् = नित्यविधिकम् , श्रुतम् = श्रुत्या निरपेक्षसवरूपया विदि. 
तम्, इत्यनुवाद दोषेण नोपरध्यते = न पीञ्यते। एकत्वस्याविवश्ितत्वे द्वितीयत्वादेः प्रापि 
पक्षे द्वितीयमित्यादेरनुवादरूपत्व हि श्रुतस्य द्वितीयत्वादेः प्राप्तयप्रासतिम्ां भावाभावोभयात्मको 
विकल्पः स्यात्, इत्यविकल्पितम् = विकल्पबोधकवादिपदराहिव्येन नित्यम् , दितीयत्वादि- 
वणं परित्यक्तं स्यादिति शरुतस्य द्वितीयस्वादिनित्यत्वस्य हानिः, अधुतस्य च परार्थस्य 
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ह्येकत्वं प्रत्याश्रयपरिसमाप्रं तथा सत्यप्यनेकाथंसमवाये जात्िरपीव्यस्मादवसीयते | 
तथेकत्वसङ्ख्यया एकः समानोऽर्थो विषय आश्रयोऽस्या जतेरित्यत्रापि 
तदेव द्वितीयादिष्वं लिङ्गम् । अल्यथाश्रयघु जातेरेकदेरोन प्रवृत्तौ या हयोः पूरणो 
नासौ तल्नातोयः स्यात्; अपि तु जात्यकदेशः। न च जास्योकदशो जातिभेवति । 
समानाश्रयत्व च जात्योकत्वयो जातिः प्रकृत्यथः साकल्येन च्ियाङ्गतयोपादीयते। 
अन्यथेकत्ववत्तत्राधारं सवीतमना ज तेः परिसमाप्य भावे (न) एकत्वमरक्योपादानम् , 
एकस्मिन् सवौतमना जातेरपरिसमाप्रत्वात् । अतश्च द्वितीयादित्वं विघटेतत । तस्मादे- 
कत्वमनुमापयत् तदाश्रयेसवीत्मना जातेस्समाप्रिमप्यनुमापयत्येतल्लिङ्गम्। यावता हि 
बिना नोपपद्यते तावतोऽथस्येतल्छिङ्गम्। यथा चैकत्वतिवक्षां विना नोपपद्यते तथा 
जातेस्तत्यमानविषयत्वमपि विनेति । अन्यथा तत्र जातेः समाप्त्यभावे साकल्येन 
प्रकृत्यथः क्ियाङ्गतयः नोपात्तः स्यादिति प्रकव्यर्थोपरोधप्रसङ्कः । द्विस्वादेरनेकाश्रय- 
वृत्तित्वात् प्रस्याश्रयपरिसमाप्स्यमावान्न तेन सह ज तेरकाथविषयत्वे छिङ्गमेतत्। एवं 

विकल्पस्य कल्पनमिति दोषद्रयप्रसङ्खः । एकत्वसंख्याया जातेश्चेकाश्चये परिम पषत्वेऽपि 
एतदेव == द्वितीयत्वादिकमेव चिङ्गमिति प्रसङ्गादाह--एकार्थविषयत्वे चति ¦ यथा ह्येकत्वं 
प्रत्येकपर्याप्तं तथा सत्यप्यनेकार्थसमवाये = समवायसंबन्धेनानेका -:यच्त्तित्वे सत्यपि जातिरपि 

परस्येकपर्याप्ा इति = प्यापि संबन्धेन प्रत्येकं वतत इति । अस्मादेव द्ितीयत्वादि रूपाल्लिङ्गादव- 
सीयते । तथेकत्स्षख्यया एकः समानोऽ्थौँ विषय आश्रयोऽस्या जातेरिस्यन्नापि तदेव दवितीय 
त्वादिकं लिङ्गम् । अन्यथा = जातेः प्रत्येकपयाप्त्यभावे, प्रव्येकमा्येषु जातेरेकदेरोन प्रदत्त 
यो द्वयोः पूरणो नासौ तजातीयः स्यात्, अपि त॒ जात्येकदेश्च एव द्वितीयः स्यात् । न च 
जव्येकदेशो जातिभेवति । जात्येकत्वयोः समानाश्रयस्वे च व्यवस्थिते जातिः प्रकृत्यथः 
साकल्येन । प्रकृत्यादित्वात्तुतीया । वेरिष्ट्य तुतीयाथः, सकङेति यावतु । आरूम्भनादिक्रिया- 
ज्गतया परिग्ह्यते । अन्यथेकत्ववत्तत्राधारे सर्वात्मना जाते. पर्याप्त्यभवेन एकत्वमश्चक्यपरि- 
ग्रहम् , एकस्मिन् जातेः सर्वात्मनाऽपर्याक्षत्वात् । अतश्च द्वितीयादित्वं न संभवेत् । 

अयं भावः--जातेरस्ति सदशं रूपद्वयम् । प्रत्येकपर्याप्तञ्चानेकसमवेतश्च । तद्र 
प्रत्येकपर्या्रं व्यक्तिसेदेनानन्तम् । द्वितीयन्तु एकम् । रूपद्वयस्यापि एकस्वविभ्रमस्तु साहश्य- 
मूलकः । तस्माद् द्वितीयत्वादिकं लिङ्गं जात्याधारस्थेकत्वमनुमापयत् तदाशय = एकल्वाभये, 
जातेः सर्वात्मना परिदिमाप्तिमपि अनुमापयति ; यावता हि विना दितोयत्वादिकं नोपपद्यते 
तार्वतोऽर्थस्येतजिङ्गम्। यथा चेकत्वविवक्षां विना दितीयत्वादिक नोपपद्यते, तथा जातेस्तत्स- 
मानाभयकत्वं विनाऽपीति | अन्यथा तन्न = एकत्वाधारे जातेः परिसमाप्त्यभावे जातिरूपः 
प्रत्यर्थः साकल्येन क्रियाङ्गतया शन्दतो नोपात्तः स्यादपि त॒ कश्चिदेक एवेति सकरस्य जाति- 
रूपस्य प्रकृत्यर्थस्य भारम्मनादिक्रियायामुपरो घप्रसङ्खः । उपरोघोऽत्र संबन्धाभावः । दिता- 
देस्तु अनेकानयच्रत्तित्ननियमात् परव्येकपर्याप्त्यक्षभवात् न द्वित्वादिना सह॒ जातेरेकार्थाथितत्वे 
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ह्यतेकाभितत्वमेब ज्ञापितं स्यात्! तश्र जातित्वादेव सिद्धमित्यो कव्वेनेव सह जते- 
रेतदेकार्थसमवाये लिङ्गमवगन्तव्यम् । ५६ ॥ 

इदानीं यदुक्तं “यजेत पशुना इ्यत्रेकत्वं जातिवद् विवक्ष्यत इति तत्र पूव- 
सूचितं विवक्षानिबन्धनं महव छक्षण्येन प्रकटयति- 

अन्यत्राविहितस्यैव स विधिः प्रथमं पदोः । 
क्रियायामङ्भावश्च लच्वेतस्माद् विवक्षितम् ॥ ५७ ॥ 

यज्ञे: कतेव्यता बाक्यान्तरान् सिद्धेति पञ्चुना यजेतः इति गणविधिस्तात्पयेतः । 
तथा चाज्ञातस्य पञ्चुगणस्य प्रमाणान्तरात् प्र": अनेनव ज्ञापनमिस्युतस्पत्तिविधिरयं 
पशोः । अस्माद् वाक्यात् प्रथसमुत्पन्न इवे पञ्युरनेनेव ज्ञापितत्वात् । ज्ञप्रिरव हि 
प्रथमोत्पत्तिभेण्यते। स चोत्पत्तिविधिरत्राङ्गत्वेन यजिक्रियाविषयेण नाङ्किस्वेन 
इत्यस्मात् कारणद्रयात् तत एकत्वमत्र विवक्षितम् । तथा दहि शब्दभरमाणका वयम् । 
शब्देन चेकः्वविशिष्टोऽथेश्चोदित इति कथं तदेकत्वं त्यज्यताम् । तदुक्तम्- 

प्प ५ ~ न 1 ~+ न „~ ~ त 1 "= 0. 9 क्ताः 

द्वितीयत्वादिकं लिङ्खं स्यात् ! एवं हि जातेरनेकाथितत्वमेव ज्ञापितं स्यात् । तच्च जातिस्वरूपा 
नुपपच्येव सिद्धमिति एकत्वेनैव सह जातेरेकार्थांथितत्वे द्वितीयत्वादिकं लिङ्गमित्येतत्सव॑मवधान 
गम्यमिति ॥ ५.६ ॥ 

यदुक्तम् "यजेत पञ्ुना' इत्यत्रेकत्वं पञयस्वजातिवद् विवक्ष्यत इति, तत्र पूवेसूचितमन्यत्र 
विधानाभाबोऽङ्गत्वञ्चेव्येवं रक्षणं विवक्षानिबन्धनं गहं सम्माष्टिः इत्यत्रोटितप्रहवैलश्षण्येन 

इदानीं प्रकटयति--अन्यजाविंहितस्थेवेति । 

अस्याथः--अन्यत्र = वाक्यान्तरे ऽविहितस्येव, प्रमाणान्तरादज्ञातस्थेवेति यावत् । पशोः 
पञ्यरूपस्य गुणस्य, सः = पद्युना यजेत इति, प्रथमं विधिः = प्रथमं विधायकः । अनेनैव 
वाक्येन प्रथमं ज्ञाप्रनमित्युत्पतन्तिविधिरेवायं पर्ो.| क्रियायाम् = यागक्रियायामङ्गभावश्च 
पोः । एतस्मात्कारणद्वयात, तत्त॒ = पशुविरोषणीमूतमेकत्वमपि । तुशब्दोऽप्य्थः \ पशुत्ववद् 
विवक्षितमिति । 

अयं भावः- यद्यपि 'पञ्युना यजेत इत्यत्र यजिघावुसबद्धो किङ श्रयते, तथापि यजञेः=यागस्य 
कतेव्यताया वाक्यान्तरात् सिद्धत्वात् तदनबदेन तात्पयतः पञ्चरूपगुणस्य विधिरेवायम् | तथा 
च प्रमाणान्तरादज्ञातस्य पञ्चुगुणस्य प्रथममनेनैव वाक्येन ज्ञापनमि्युत्प्चिविधिरेव अयमेकसव- 
विशिष्टस्य पोः, अज्ञातज्ञापनस्येव विधित्वात् । मस्माद् वास्यात् प्रथमं ज्ञायमानः पञ्चरत्पन्न इव 
भवति अनेनैव वाक्येन ज्ञापितत्वात्] प्रथमो ज्ञतनिरेव हि उत्पचिरुष्यते । ख चायमत्र पशो रुत्पच्चि- 
विधिः पशोयनिक्रियाविषयकेणाङ्गत्वेन, न स्वङ्ित्वेन = प्राधान्येन, इत्यस्मात् = अन्वत्र विदित- 
त्वाभावात्, यजिक्रियायामङ्गत्वाच्च, कारणद्वयात्, तत् = पश्चगतमेकत्वं पञ्चनेत्यत्र विवक्षितम् । 
तथाहि--अ्थग्यिभिचारित्वादाप्तवाक्यरूपः शब्द एवास्माके वैयाकरणानां मुख्ये प्रमाणम् । 
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यथा जातिस्तथकत्वं साधनत्वेन गम्यते इति । 
यथा शब्दचोदिता जातिस्तथेकत्वमपोतीहत्यस्तत्र स्यायस्सूचितः। शब्दश्च प्रथम 
मिदमाह न तु शब्दान्तरं सङ्कवान्तरय॒क्तं भरहादिवदस्तीति प्रथमोपदेश्चो विवक्षा 
कारणम् । अङ्गत्वोपद शश्च यागस्य प्राधार्यात् ¦ यदि हङ्कितयो पदेशः स्यात् पशां 
तदा श्रं सम्मार्धि" इतिवद्धवेद बिवक्षेत्यथैः । तस्माच्छ तसद्कयाहाने हेत्वभावादेक- 
त्वविशिषटसाधनसाध्यत्वेन नियतरूपं प्रधा नमवगतं भवतीत्यनियतानेकसह्कयोपा- 
दानप्रमाणक्षम् | 

अत्र केचित् ' क्रियाय।मङ्ग मास्य इति पठन्तः प्रथमं क्रियायामङ्गभावस्य 
विधिरिति योजितवन्तः | ५७ | 

एतन्त्यायवेपरीस्येन ग्रहं सम्मार्टि इत्यत्र छक्षणाख्यं उयापारमाह- 

ग्रहास्त्वन्यच्र विहिता सिच्नङखङन्ड्याः प्रथक् पृथक् | 
प्राजापत्या न वेत्येवमादिभेदसमच्विताः ॥ ५८ ॥ 

पञ्युनेति शब्देन चेक्त्वविशिष्ठः पञ्युरूपो ऽर्थश्चो दितः = विहित इति कथं तदेकत्वम् = 
परवेकतवम् . त्यन्यताम् । तदुक्त म्-- यथा जातिस्तथे शत्वं साधनत्वेन गम्यते इति । 

अयमथंः-- यथा पञ्चुत्वरूपा जातिः साक्षात् साधनत्वेन = यजिक्रियाकरणत्वेन गम्यते, 
तथा पञ्यगतमेकल्वमपि तद् दवारा साधनत्वेन गम्यते = पञ्चनेति शब्दात् प्रतीयत इति } यथाऽ 
पञ्ुत्वरूपा जातिः पञ्चशब्देन चोदिता = अपूवेतया बोधिता तथा प्श्चगतमेकत्वमपि इतीहत्यो 
म्यायः = पएतत्कारिकाधप्रतिपादितः सिद्धान्तः पञ्चुना यजेत इत्यत्र सूचितः ¦ पद्यनेति शब्द- 
द्चेकत्व संख्यायुत्तं पञ्चरूपं द्रवयं प्रथममेवाह, न त॒ द्वित्वादि संख्यायुक्तपद्नोधकं शब्दान्तर 
ग्रहादिविदस्ति | 

तथाहि-- ग्रहं सम्माष्टिः इत्यत ग्रहगतैकत्वं न विवक्षितम् । अस्ति हिं "ददैतानध्वर्युः 
प्रातः सवने ग्रहान् ग्रह्णातिः इत्यत्र द्त्वसंख्यायुक्तानां अ्रहाणां बोधकं शब्दान्तरम् , नत्वेष- 

मस्ति प्रकृते संख्यान्तरयुक्तपञ्यवोधकं शब्दान्तरम् । इत्येवमन्रास्ति = एकत्वसंखयायुक्तपशोः 
प्रथमोपदेशोऽत्र एकत्वसंखयाविवक्चा कारणम् । पशोर्यागाङ्गत्वोपदेशोऽपि स्वगतेकत्वविवक्षाया 

द्वितीयं कारणमस्ति । यदि ह्यत्र पशोरङ्कितयोपदे'शः स्यात्तदा ग्रहं सम्माष्टिं इत्यन्न प्रहगतेकत्व- 
स्येव पञ्चगतेकत्वस्यापि भविवश्चा भवेत् । न व्वेतदस्ति। ग्रहे हि उद्देश्यत्वलक्षणमा्थं 
प्राधान्यम्, : हमुहिश्य सम्माजनविधानात् । नत्वेवं प्रकृते पश्चुमुहिश्षय यागो विधीयते, किन्तु 
यागमुददिश्य तदङ्गतया पश्चुविधीयत इति । तस्मात् पञ्ुनेत्यत्र श्रुतैकत्वसंख्यापरित्यागे कारणा- 
भावादेकत्वसंख्याविशिष्टपञ्यरूपसाधनसाध्यत्वेन नियतरूपं यागरूपं प्रधानमवगतं भवतीति 

पश्चावनियतानेकसंखयापरिग्रहोऽप्रामाणिकः । अत्र कारिकायां केचित्--क्रियायामङ्गभावस्य' 

इति पठन्तः अन्यत्राविहितस्येव पशोः प्रथमं क्रियायामङ्गभावस्य विधिरिति योजितवन्तः । न 
चेषा योजना युक्ता । पथोरङ्गमावस्यायत्वेनाश्रुतत्वेन चाविषेयत्वादिति ॥ ९७ ॥ 

[11 
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अङ्त्वेन प्रतीतानां सम्मार्गे त्वङ्किनां पुनः । 
निर्दशं प्रति या सङ्कभ्या सा कथं स्याद्धिवक्षिता ॥ ५९ ॥ 

प्राजापत्या नव अरहा भवन्ति, दशेतानभ्वयुः प्रातःसवने यहान् 
गृह्णाति, णेन्द्रवाय्वं प्रहं गृह्णाति, मेत्रावरुणं शं गृह्णाति इत्यादा बुत्पत्तिवाक्ये 
ग्रहाणां सोमाध।राणां पात्राणां भिन्नसङ्खयानां परयद् पथक् तेषु प्रकरणेषु मेदेनो- 
पात्तानां तथेवानुभूतवानां ग्रहं सम्माष्टि इत्यत्र स्मत्योपस्थापितानां यथोत्पत्ति- 
वाक्यानुभवमेवात्र स्प्रतिवुद्धाव्ुपक्थान युक्तमिति भिन्नसंख्या एव प्रतीयन्ते । 
उत्पत्तिवाक्ये हि -हाणाम् अद्धस्देन सोमधारणाथमुपदेश इति तच्राप्राधान्यादिवक््यते 
सङ्खया । अपूवोंपद शाच पशना इतिवत् "नव दश" इति प्रातिपदिकाथत्वादपि तत्र 
नियोगतो विवक्षा ¦! सम्मार्गे तु वास्तवेन रूपेण सम्मागस्य प्रदशद्धबत्पादनाथंत्वात् 

स द 7.६. ~ ० 

एवं पञ्यना यजेत इत्यत्र पञ्युगतैकत्वसंख्याविवक्षाया हेतुरस्ति न्यायद्दयम् । भिन्न- 
संख्याकृस्य पश्छोरन्यत्र विघानामावे सति एकत्वसंख्याविशिष्टस्थ तस्य पाथम्येन विधानम् , याग- 

क्रियायां तस्याङ्भावस्चति । एतन्न्याथवेपरीत्यन्तु अस्ति श्रहं समाः इत्यत । 
तथा---भिन्नसंख्यानां ्रहाणामन्यत्र विधानमस्ति। दयैतानध्वघुः प्रातः सवने 

ग्रहा ग्हातीति : संमार्जनक्रियायां तेषामङ्गभावद्चव नास्ति, ` माजंनक्रियाया अहाथंत्वाद् 
इत्येकत्ववि शिष्टग्रहवाचकस्य प्रमिति द्वितीयान्तपदस्य प्रहमात्रे लक्षणा । यथा सोऽयं देवदत्त 

इस्यत्र तत्ताविशिष्टवाचकस्य तत्पदस्य व्यक्तिमा्रे लक्षणा । इयमेव लक्षणा अ्रैतिमिजंहदजह- 
ल्खक्षणेति, भागत्यागलक्षणेति च व्यवदहियत इस्येतत्सवं मनसि निधायाह -: हास्त्वन्यत्रे विहिता 
इत्यादि युग्मेन । 

अस्य पचयुग्मस्यायमर्थः -ग्रहास्वु भिन्नसंख्याः भ्रहं समाष्टिः इस्यत्रोक्तैकत्वसंख्यातो 
विरसुद्धसंखया , अन्यत्र (प्रजापत्या नवग्रहा भवम्ति इत्यादो प्रथक् परथग विहिता ये प्राजापत्या 
नवेत्येवमादिमेदसमन्विताः ~ "प्राजापत्या नवग्रहा भवन्तिः दञ्चेतानध्वयुः प्रातः सवने ग्रहान् 
गृह्णति, णेन्द्रवायवं ग्रहं गह्णाति, मैजावस्णं महं गह्णाति इत्यादिभिर्मेदयुक्तेवक्यबोंधिताः । किञ्च 
पूवोक्तवाक्येषु ्रहणाङ्गत्वेन प्रतीतानां अरहाणा प्रकृते त॒ पुनः समामे = संमाजनक्रियायामङ्गिनां 
तेषां निर्देशं प्रति = निर्देशव।क्ये ~= प्रह संमारत्यत्र उपात्ता श पएकत्वसंख्या सा कथं विव. 
क्षिता स्यात्, संख्याविवनश्ताहेतुप्रारुक्तन्यायद्वयाभावाद् इति । 

अयं मावः--्राजापत्या रवग्रहा मवन्ति' इत्यादिषु पूर्वोदाहृतेपु द्रव्यदेवताबोधकः- 
त्वाद् अरहृणक्रियोत्पत्तिवाक्येषु अहाणां = सोमाधारपात्राणाम् भिन्नसंख्यानां तत्तत्परकरणेषु प्रथग्- 
थग मेदेनोपात्तानां मिन्नसंख्याकत्वेनैवानुमूतानां श््रहं संमा्टिः इत्यत्र स्मृतिरूपया बुद्धया 

गोचरोकृतानासुत्पक्तिवाक्यीयायुभवानुसारेणेव रहं संमा्टिः इत्यत्र स्मृतिबुद्धाबुपस्थानं युक्त- 
मिति सिन्नसंख्याकां एव म्रहयः प्रतीयन्तञ्जापि, नत्वत्रे कत्वसंख्या अदस्य विषक्षिता । उत्पत्ति- 

वा्ये हि पूवोँदाहते ग्रहाणां प्रहणक्राज्गसेन सोमधारणाथसुपदेश इति तत्र तेषामप्राधान्याद् 
विवक्ष्यते संशया} पञ्युना यजेत दतिवद् "नवग्रहा मवन्ति' द शग्रहयान् गहाति" इत्यनोतसत्तिवाक्येषु 



जातिसमुदेशः ११९ 

संस्कायां प्रहु एवाङ्गिनः प्रधानभूताः शाब्देन रूपेण क्रियाप्राधास्येऽपि । ततश्चो 
त्पत्तिवाक्यापेक्चषया सम्मागेबाक्येन पुनर्सोऽयं '्रहमः इति निद शः तत्र पूर्वश्रता एव 
ते सम्माजंनविषयमभावाथयुपात्तास्तास्पयोत इति पूवंसङ्कषान्वयिनः । प्रकरणाथेपया- 
छोचनया हि वाक्यार्थोऽवतिष्ठते न तु यथाश्रते पदाथैमाक्रेऽवस्थातव्यम- 

स्ततिनिन्दाप्रधानेषु वाक्यष्वर्थो न तादः) 
पदानां प्रविभागेन यादृशः परिकल्प्यते | 

इति न्यायात् अवान्तस्वाक्यास्वयेन महावाक्या्थानुसरणेन पदा्थीपोद्धार इत्यत्र 
प्रकरणातुभूतभिन्नसंख्याकम्रहभरहणम् । तदनेनाविवक्षायां हेतुद्रयमुक्तम्। अन्यत्र विधानं 
प्राधास्यं च । यद्यपि बहुष्वकत्वसप्यविरद्धमनुभूतं तथाप्य नेकमध्यपास्थे कत्वमनुभूतं 
न त केषमित्यनेकसहचारिण एवात्र स्मरतिः अत एवं ृथक्त पृथक्' इत्यनेक- 
सह्भवाया भयोददनेन तस्र भववासनोप्पत्तिस्थेयं स्म्रत्यव्यभिचारस्थापनाथंमाह । 

न न 1 ~ 1 ५० भ ~~ 

भिन्नसंख्यानां ग्रहाणां प्राथम्येनोपदेश्चात् नव॒ दश इति प्रातिपदिकार्थत्वादपि तच भिन्नानां 
ग्रह धख्यानां नियमतो विवश्चा । संमा्गविधौ तु वस्तुतः संमार्गस्य अ्रहश्चुदधयथत्वात् संस्का. 
त्वेन ग्रहा एवाङ्किनः प्रधानमृताः तेषां हि उदेश्यत्वल्क्षणमाथं प्राधान्यम् । शाब्दं प्राधान्यन्तु 
संमाजनक्रियाया एव, मावप्रधानम ख्यातमिति यास्कवचनाव् } आथ प्राधान्यमेव च वस्तुभतं 
लोके व्यबहारोपयोगि, शाब्दं प्राघान्यन्तु प्रती तिमा्रसिद्धं संदिग्धञ्चेति प्राधान्याद् अ्रहगतैकत्व- 
संखयाया अविवक्षा । ततश््चोत्पत्तिवाक्येपु भिन्नसख्याकान् ग्रहान् निदिश्य संमागवाक्येन योऽयं 

ग्रहभित्येकत्वसंख्याविशिष्टस्य तस्य परनर्निरदेशस्तत्र पव भरता एव भिन्नसंख्याका ग्रहा उदहेद्यत्वेन 
संमाजंनविषरयत्वाथ तात्पयेत उपात्ता अहमित्यनुवादवाक््य इत्यत्रापि पूकसंख्यान्वयिन एव, नत्वेतद् 
वाक्ष्यो गात्तकलत्वान्वयिनः ! प्रकरणाथपर्यालोचनया हि वाक्यार्था व्यवस्थितो भवति, अन्यथो 
क्तोच्यमानवक्ष्यमाणानां परस्परं विरोधः स्यात् । तद्यथा प्रकृते एव श्रहं संमाष्टिः इत्यभेकत्व- 
वििषटग्रहपदाथविवश्चणे नवग्रहा भवन्ति इत्युक्तेन सहास्य विसेधः स्यात् , अतो न यथाश्रुते 
पदाथमात्रेऽवस्थानं युक्तम् । वदुक्तम्- 

स्तुतिनिन्दाप्रधानेपुं वाक्येप्व्थो न तादृशः । 
पदानां प्रविभागेन यादहश्चः परिकल्प्यते ॥ इति । 

अध्याथः-- स्वुतिप्रधानेषु शवायुवे क्षेपिष्ठा देवताः इत्यादि षु-निन्दा प्रधानेषु "सोऽरोदीत्, 
इत्यादिषु वास्येषु पदानां प्रविभागेन = व्याख्यानेन याद्योऽथः प्रतीयते तादशोऽथो न 
परिकल्प्यते । किन्तु प्रकरणारथपर्याखोचनया यादद्योऽर्थोऽपेक्षयते, न विरुध्यते च, तादशोऽथों 
लक्षणादिना परिकल्प्यते | अतत एव स्तुतिप्रधानेघरु वाक्येषु विध्यपेक्षितः कम॑स्तुतिरूपोऽथैः, 
निन्दाप्रधानेषु च वाक्येषु निषेधपेश्षितो निन्दारूपोऽथों वाक्यक्षणया परिकल्प्यत इति । अवा- 
न्तरवाक्यानां परस्परान्वयेन महावाक्यं परिकिल्म्य महावाक्यार्थानुतस्तारेण अवान्तरवाक्याथषु 
पदार्थापोद्धार इत्यभ्युपगमेन “ब्रह समष्टि" इप्यत्र नवत्वद शत्वसंख्याविरोषेन गरहैकत्वस्याविवक्चया 
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प्रथक् प्रथग्भिन्नसङ्कयानामनुभ्तत्वात् तथैव स्पतिः सलसग अनुवादेऽत्रेत्यथेः ) श्रहै- 
होति' इति हवने ब्रहाणापुपयोगात् संस्कायेत्वम्। अङ्गानां प्रधानोपकाराय संसकारा- 

हत्वात्) न च तदैकत्व.शिष्टसम्मागेविधिन्थीय्यः। गुणस्य द्रव्यसमकक्ष्यतया क्रिया- 
यामङ्गभावामावाद् द्रन्यद्रारणाङ्गत्वात् द्रव्यानुयायित्वेऽनुभवद्रव्यमेदाश्रयणात् | 
चित्रणवीबध्नाति', शोणं योजयः इव्यत्र त चित्रर्योगध्रत्यन्यथानुपपन्या गण- 
विवक्षौोत्पत्तिकी ॥ ५८, ५९ ॥ 

इदा गोमविवश्चौत्सर्भिको सवच; खब्दसंस्काराथं विमक्त्युपादानादिति यत्ना- 
दिवक्षामाह- 

नान्यत्र विधिरस्तोति संस्कारो नापि चाङिति। 
देतुः सह्क"याऽविवक्चायां यत्नात् सा हि विवक्षिता ॥ ६० ॥ 

प्रकरणानुमूतानां भिन्नसंख्याकानामेव ग्रहाणां सम्माजनोददेश्यतया हणम् । नस्वेकत्वसंख्या- 
विशिष्टस्य श्रहस्य संमागंः । तेदनेन पद्यद्रयेन संख्याया अविवक्षायां देवुद्रयमुक्तम् । अन्यत्र 
विधानं प्राधान्यञ्च । यदपि बहष्वेकत्वमप्यस्तीति. एकत्वमप्यविरुद्धत्वादनुमूतमिति शरदं संमाष्टिः 
इत्यत्र पूर्वानुमतेकत्वस्मृतौ को विरोध इति वक्तं शक्यते, तथाप्यतेकमध्यपाति एकत्वमनमृतं न 
त॒ केवलमित्यनेकसहचारिण एवैकस्वस्या् स्मृतिरिति केवशृस्येकत्वस्याविवक्षंवात्र युक्ता । 
अत पवानेकसंख्याया नवग्रहा मवन्ति, दश्च ग्रहान् ग्रहातिः इत्यादो भृयोदशेनेन तत्परम तवास- 
नोस्पच्चिदाढ्य स्मृतिनियमोपपत्तये प्रथक प्रथगिति पदद्विरुक्त्याऽऽह | प्रथक पृथग मिन्नसंख्याना- 
मनुमूतस्वात्तथेव स्परृतिरनुवादम्ते संमाग॑वाक्ये इप्यथोऽभिप्रेत पूर्वाधंवाक्यस्य ¦ श्रहैजुदोति 
इमि हवने ग्रहाणां हविर्धरणार्थमुपयोगात् संमार्जनेन संस्कायत्वम् | अङ्गानां प्रधानोपकाराय 
संस्कारस्य चित्यात् | 

न चेकत्वविरिष्टस्य प्रहस्य विध्यभावेऽपि प्रहैकस्वविशिष्टस्य संमागंस्य विधिर्न्याय्य 
इति वाच्यम् } यथा द्रव्यस्य क्रियायां बाघ्षादङ्गभावस्तत्मकक्ष्यतया तथा गुणस्य क्रियाया- 
मङ्घमावाभावाद् द्रभ्यदवारेणेव तस्य तदङ्गत्वाद् गुणस्य द्रव्यानुयायिसवे = द्रव्यान्वितत्वे. द्रव्य 
सम्बन्धित्वे स्थितेऽनुभतस्य द्रव्यभेदस्य = ग्रहानेकत्वस्य,- प्रकरणपर्याखोचनया समाभ्रयणात् । 
धचित्रगवीबध्नाति, शोणं योजयः इत्यश्र तु चिध्रशोणश्चन्दोपादानास्यश्ाऽनुपप्या तयोगुणयो 
विवक्षा स्वाभाविकी ) 

न चेवं अरहमित्यत्र विभक्ल्युपादानान्यथाऽनुपपत्तिः, विभक्ल्युपादानस्य पदसधुतेना- 
प्युपपत्तेः ॥ ५८ ॥ ५६ ॥ 

संख्याया अविवक्चा सवत्रौरस्िकी = स्वामाविी अन्द संस्काररूपफलाथत्वाद् विभ- 
कत्युपादानस्येति यललत्तस्याविवक्षामिदानीमाह-नान्यत्नेति । 

अस्या्थः--अन्यत्र वाक्यान्तरे, महाणां भिन्नसंख्यानां विधिरस्तीति हेतोरत्र अहं संमर्टिः 
इत्येकवचनस्य शब्दसंस्कारः फकम्, न वु तद्थसंख्याविवक्चा इत्येतन्न युक्तम् । नापि च 
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वाक्यान्तरे ग्रहाणां भिन्नसङ्ख्यानां विधिरस्ति ई{<, अतो हेतोरत्र ग्रहं 
सम्माष्टि इत्येकवचनं शब्दसंस्काराथंमत्रमित्येदन्न नक्तम् | नाप्यन्न सम्मागं 
ग्रहाणां अद्धि प्राधात्यम् , एकत्वस्य विवक्षाभावं वु निमित्तम् . अपितु- 

न विना सङ्ख्यया कश्ित्' { वा० का० ३; जाति ५१) 
इदयुक्तान्न्यायात् सवेत्रेव प्रादिपदिकार्थस्योपलक्षणाथं बचनमित्यविवद्ितम् । 

यत्र तु कथिन्न्यायो युिरूपोऽस्ति तत्र तस्मात् परः" स्या विवक्ष्यत इःयीत्स- 
भिक्या अविवक्षाया विवक्षापवादः | &< ॥ 

न च विवक्षाहुतुयत्नोऽस्ति `मरहम्ः इव्यादावित्याह-- 

सम्माजने विदेषश् न ग्रहे कथिदाभितः। 
विहितास्ते च संस्कार्याः सर्वषामाश्यस्ततः ।६१॥ 

प्रह सम्माष्टिः इष्यनुपात्तविशेषस्य पृबोवधृतस्य अहस्य संस्कारश्योदितः। 
पूवं च भिन्ना प्रहा दृष्टाः । तद्ाह--विहतास्ते इति । न ह्येको ग्रहः स्वात्पत्तिवाकषये 

(1 "प र ्म् न~ न् री ) "~ 

संमागपिक्षया अ्रहाणामङ्खिता = प्राधान्यमेकल्वस्य विवक्षायां अभावे हेतुरिति युक्तम् । हि = यत 
विभक्त्यथमृता संख्या कुतदिचद् युक्तिरूपाद् यललाद् विवक्षिता } विमक्त्यथसंख्याऽविव्षाया 
गोत्स्मिकस्वाद् विवश्चाया अपवादस्वाटिति । 

मयं भावः-- न विना संख्यया कञ्चित् इत्युक्तान्न्यायात् सवव प्रातिपदिकाथस्योप- 

छक्षणीभ॒तसंष्यारूपाथबोधकं वचनम् = विभक्तिरिति संख्योपलक्चषणत्वात् सवव्ाविवक्षिता | 
यत्र तु कस्चिर्न्यायो युक्तिरूपोऽस्ति, तत्र तस्माद् यत्लात् संख्या प्रातिपदिकाथविरोघणतया 
विवक्ष्यत इति ॥ ६० ॥ 

तदेवं विवक्षाया देतुर्थलः स च ग्रहं संमाष्टि' इत्यादौ नास्तीत्याह-संमाजंने इति । 
अस्याथेः--चो हेतौ । यतः संमाजने तंमाजनविधायके श्यं संमाष्टिः इति वाक्ये, 

ग्रहे कथिद्धिरोषः आकंत्वाशिनत्वादिरूपः नाधितः! उत्तराधडऽ्पि चो हेतौ। यतो ये ग्रहा 
उत्पत्तिवाक्येन नव दश्च इत्येवं बि तास्ते खवेपि संस्कार्याः, सोमघारणे स्वंषां संस्कृतानामविे- 
बेणोपर्यागात् । तत. संमार्जनरूपसंस्कारविधायके ग्रहं संमाष्टिः इति वाक्ये सवषां अहाणां 
संस्कायत्वेनाश्रयस्=आश्रयणं परिग्रह इति यावदिति। अचर पये द्वितीयपादे 'न अहे कचिदाधितः' 
इति पाठः कचिद् दश्यते, स तु न शुक्तः । "तस्य चिह्भूतः कथिदू विरोषो निरदेक्ष्यतः इत्यत्र 
हेकाराजीयस्याद्यानानुरोधादिति । 

अयं भावः-- भाकत्वाश्चिनत्वादिमिर्विशेषेनवत्वा'दसंखयाभिस्चोत्पत्तिवाक्येष्ववधृतस्य ~ 
निर्धारितस्य ग्रहं संमा" इव्य्ाचपाच्चवरोषस्य ग्रहस्वेन सामान्यरूपेणोपात्तस्य अहस्य संमा्जन- 
रूपः संस्कारस्चोदितः ~ विहितः । पृवञ्ोत्पत्तिवाक्येष्ु संख्यया विरोषेर्वा भिन्ना अहा चाः, 
न त्वेकः | तदाह-विहितास्ते इति । स्वोत्पत्तिवक्ये हि बहवो प्रहा नव दश इत्येवं विहिताः, 

१९ 
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विहितः अपि लु वहवो नव दशः इत्येवं विहिताः । न च तेषां मध्यात् कथि- 

देव संस्काराहः, अपि तु सवं एव ते तथेत्याह ते च संस्कः्ः इति । सर्वेषां संस्कार 
उपयुज्यते, उत्तरत्र सोमधारणे सर्वेषां संस्छृतानामुपयोगात् । ततश्च भूयसां विहितानां 
यद्येको विवक्षितोऽभविष्यत् तदा तस्य विहृतः कथ्चिद्ठिशेषो निरदेक्ष्यत । (जाकमा- 
दिवनं मत्रावरुणं वा ग्रहं सम्मार्टि' इति । नं चासी निर्दिष्टः एकवचनं तु न 
विरोषः । तस्य प्रतिनियतैकदिषयल्वाभाव्ादनियतेको पादाने कस्यति विरोषावधारणा- 
भावादशकरानुषठानार्थोपदेरप्रसङ्गादिति जाताविदमेकवचनं बोद्धव्यं न तु व्यक्ता 
विति नास्माद्यत्नाष्िवक्षासिद्धिः। किच्च सवत्र शब्दसंस्काराथमेकवचनमिव्येव- 
मिदसुपक्रान्तम । तथा चैकवचनं न यत्नः । तस्मान् सामःन्योपदेश्चात् संस्कायंत्वस्य 
च समानत्वादुत्पत्तिवास्यावधृतसङ्खयानां सवेषामेव ग्रहाणां संस्कायत्वपरिप्रह् 
इति सिद्धम् ।॥ &१॥ 

"पञ्युना यजेत इत्यत्र को यत्नः सङ्खथाविवक्षायामित्याह- 
प्रत्याश्रयं समाघ्रायां जातावेकेन चेत्किया । 
पशुना न प्रकल्पेत तत् स्यादेचं प्रकल्पनम् ॥ द२॥ 

न 2 जन भ, 

न त्वेको अहः । सरवै च ते संस्कार्याः, सर्वेषां संस्कारस्योपयोगात् । उत्तरत सोमघारणे संस्छृता- 
नामेवोपयोगात् । न वु तेषां मध्यात् करिचदेक एव सस्कायंः, सवेषां संस्कारोपयोगस्याविरे- 
धात् } ततदच बहूनां विदितानां यदेकः संस्कायैत्वेन ववक्षितौऽभविष्यत्तदा तस्य चिहभूतः 
करिचदाकत्वादिरूपो विरोधो निरदेश्यत, आकंमाकिनं मैत्रावरुणं वा ग्रहं संमाष्टिः इति । 
गरहमित्येकव चनोपात्तमेकत्वन्त॒ न विशेषः । तस्य प्रतिनियतैकग्रहनिष्ठत्वामाबादनियतेकग्रहो- 
पादाने कस्थेकस्य प्रहस्य संमा इति विरोषावधारणाभावादरक्यानुष्ठानस्याथस्य कतंम्यतयोपदेशच- 
प्रसङ्गादिति जाताविदमेकवचनं, न ठु भ्यक्ताविति नास्मदेकवचनरूपाद् यलाद् म्रहगतेकत्वस्य 
विवश्चासिद्धिः। किञ्च सरव॑त्र शब्द साधुत्वार्थमोत्घगिक मेकवेचनं प्रयुज्यते इत्येवमिदमपि एक- 
वचनं शब्दसंस्कायार्थमेवोपात्तमिति वक्तं शक्यते । तथा च प्रकृते एकवचनं न विवक्षाहेतुभूतो 
यल्ः । तस्माद् विरोषानुपादानात् सामान्यस्य चोपदेशात् संस्कायेत्वस्य च सवेषां समानत्वात् 

स्वोत्पत्तिवाक्येषु परिगणितसंख्यानां सर्वघामेव ..दाणां संस्काय॑तेन रहं संमाण्टिः इत्यन्न परिग्रह 
इति सिद्धम् ॥ ६१ ॥ 

ननु ग्रहं संमाष्टिः इत्यत्ाकत्वादिरूपविरोषनिदेशरूपयल्लाभावादेकत्वमविवक्षितमित्यु- 
क्तम् । “पञ्यना यजञेतः इत्यः. तु एकत्वसंखयाविवक्षायां हेवुमूतः को यज्ञ इत्याशङ्कयाह--प्रत्या- 
भयमिति | 

अस्यार्थः--जातौ = प्युत्वजातौ प्र्या्रयम्=प्रतिव्यक्ति, समाप्तायाम्-पर्यात्तायां सत्याम् , 
एकेन प्रश्ना क्रिया = यागक्रिया चेत्=यदि, न प्रकल्पेत=न पद्येत, ततः तत् = अनेकसंख्योप्पेक्षण- 
रूपम् , प्रकल्पनमच्रापि एवम् = ग्रहवत्स्यात् न त्वेतदस्ति, वैषम्यात् ! तथाहि- ~ एकस्मिन् 
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जातेः प्रत्याश्रयपरिसमाप्रत्वं {ब लिङ्गेनापि साधितसिषत्येकत्रापि पञ्चुत्व- 
जातेरषैकल्यात् क्रियाख्पातोपपन्तौ किमथ द्वितीयाय पादीयेत } यदि हि जातिरश्रय 
एकदेदरोन वर्तत तदेकव्यक्तयपयोगे जातिः पदार्थो बाध्येत, जात्य॑श्चस्याजातित्वादिति 
परकृत्यथैसामथ्यद् द्वितीयाद्यपादीयेत ¦ न चवम् | एक्च्रापि जातेर्भिषटठितत्वात् | 
स्यादेतत् ' अवत्वेकत्रापि प्रक्रव्यर्थोपपत्तिः। ठाक्याथंमूता तु क्रिया नैकसाधन- 
साध्येति प्रधानानुरःधादङ्गान्तरमुपादीयेतेत्याशङ्कयाह् ण्डेन चैस्किया व्षटुनय न 
प्रकत्पेत इति । अदृष्टफछस्य यागस्य पञ्चुनकेनाप्यवदानद्वारेणोपकारान्निष्पन्तेरसम्प- 
त्िनास्त, यतस्तदनेकत्वभ्रकल्पनमत्र भवत् : सामथ्य॑द् वुद्धिस्थमनेकसडखथो 
त्रक्षणं तद् इत्यनेन निदिंशत्ति । अस्मादेव "पशुना यज्ञेतः इति प्रमाणमतादराक्या- 
दकस्य क्रियासाधनतावसीयते । अन्यथा अहवद्राक्यान्तरात् सङखथान्तरस्यानव- 
सायऽनियतकपरिग्रहुऽशक्यानुष्ठानोऽथं उपदिष्टः स्यात् ॥ ६२ ॥ 

7 ज् [वि ~ ~+ “^ च् +  > ~ 

रदे संमाजनक्रियाकर्म॑ता नोपपद्यते, उत्पत्तिवाक्यावधरतबहुत्वक्ंस्यावियेधा् \ सवेषां ग्रहाणां 
संमाजनसंसछृतानायुत्तर् सोमधारणे उपयोगाच्च : पञ्युना स्वेकेनापिं यागक्रिया संपद्यते | 
“पञ्चना यजेत' इति प्रमाणभूताद् वाक्यादेकस्य क्रियासाघनता्रस्लायादिति | 

अयं मावः-- जातेः प्रतिव्यक्तिपर्यीस्तत्वं प्रतिध्यक्तिजात्यनुभवेन सिद्धं, द्वितीयत्वादि- 

लिङ्गेनापि पूवं साधितमि्येकव्यक्तायपि पञ्ुत्वजातेरयैकल्यात् = अन्धूनत्वात्-परिसमापतत्वात् 
एकस्यापि पञ्चोर्यागक्रियास्लाघनतोपपत्तौ किमर्थ द्वितीयादिः पश्चरपादौयेत । यदि हि जातिर्व्य्तौ 
एकदेरोन वतेत, न त॒ सर्वात्मना, तदैकस्याः पञ्युव्यक्तेर्यागक्रियासाधनतयोपयोभे पञ्चुपदा्थो 
जातिर्बाध्येत, जाद्यं ्स्याजातित्वात् । पञ्युत्जातेश्ष्चात्न स्वाश्रयपरिच्डेदद्वारा क्रियासाघनताव- 
गमादिति प्रकृत्यथंसामर्ध्यात् = पश्चत्वजातिरूपप्रकृत्य्थान्वयवाघात्, द्वितीयादिः पश्चरुपादीयेत, 
नत्वेतदस्ति । एकस्यामपि व्यक्तो जतिः परिसमाप्तत्वात् । 

नन्वस्सवेकन्नापि व्यक्तौ पञ्युत्वल्पप्रक्त्यथैस्य परिसमप्त्योपपत्तिः, बाक्यायथेत्वेन प्रधानी- 

भूता तु यागक्रिया नैकपञ्चरूपसाधनसाध्या, अङ्गभूयश्ू्वफलमूयस्त्वदशेनादिति प्रधानौमूतक्रियाऽ 
नुरोधात् पश्वन्तररूपमङ्गान्तरमरुपादीयेतेव्याशङकयाह---एकेन चेत्किया प््चना न प्रकल्पेत इति । 

यागस्यावार्तरफर्मद्ठं धर्माख्यम्, चरमफलस्य स्वगस्य द्वारमूतम् , तच्चेकेनापि पञ्ना 

अबदानद्वारेणोपङृताद् यागािष्पद्यत इति नास्ति यागस्यासंपत्तिरूपमगप्रकल्पनं येन पश्वनेक- 
तवप्रकल्पनमन्न मवेत्। अनर कारिकायां तदित्यनेन सामर्थ्याद् = योग्यत्वात् बुद्धिस्थमनेक- 

संख्योस्पेक्चणं निर्दिशति । सवेनाभ्नां बुद्धिस्थपरमर्भकत्वस्यापि प्राचुर्येण दशनात् । पशुना यजेत 

इत्यस्मादेव प्रमाणमभृताद् वाक्यादेकस्य पोः क्रिधान्नावनताऽवघार्यते । अन्ययाऽन्र वाक्या- 

न्तरात् संखयान्तरस्य अ्रहवदनवसाये नैकस्व संख्याया विवक्षायामपि अनियतेकपञ्चपरिगरहे सवेष्वपि 

पशयुष्वेकत्वसच्वेन विनिगमनाविरदेणाशचक्षयानुष्ानोऽथं उपदिष्टः स्यात् । तस्मादच्र प्रतिव्यक्ति 

नियतमेवैकत्वं विवक्चितमित्यवधेयम् | ६२ ॥ 



ण भी) 1 

१२४ सटीके वाक्यपदीये 

नन्व्गयुयस्वात् फलमभुयस्त्वमिति यथासम्भवं पदरवन्तरोपादानं भविष्यतीत्या- 
राङ्याह- 

ठङ़ेन च प्रसिडायां क्रियायां यदि सम्मवात। 

ग्वन्तरसुषाद यसुपादानमनथकम् ६३ ॥ 

अयमथं --इहेकस्य पशोः क्रियासिद्धौ हेतभावोऽस्तिन वा । द्वितीये पक्षे 
साखोतल्छङ्गनमित्यायः पक्षः | तत्र च छाघववादेकेनेव क्रियानिष्पत्ताक्धिगतसमीहिता 
किम साधनान्तरान्बेषणप्रयासमनुभवेयुरधिकारिणः' न हि यथासम्भवमिति 
शाखचोदना । अचोदितानुष्ठाने च श्ाश्मोल्छङ्घनादान्थंक्यमिति फर्म्यस्त्वस्या- 
प्यमावः । न ह्येकेनानेकेन वा यजौ निष्पाद्यायां फल्हृवः कश्चित् स्वरूपातिशथः । 
तस्मादुपायखाघचवान् प्रथमेनेव पञ्चनावदानगणस्य निष्पत्तेरेकस्य पश्चोरालम्मेऽपःस्या- 
छम्भो निष्प्रयोजनः ॥ &३ ॥ 

क्व निष्पन्नस्य निष्पच्यथं यलनान्तरं नाद्वियत इत्यत्र दृष्टान्तमाह-- 
[1 1 1 0 क 1 11 1 1 

ननु प्रहवद् वाक्यान्तयात् संख्यान्तरानवसायेनागियतैकपञ्चपरिग्रहेऽपि नादाक्या -ष्टानोऽथं 
उपदिष्टो भविष्यति, किन्तवङ्गमूयस्त्वात् फएलमुयस्त्वमिति यथासंभवं पश्वन्तरोपादानं मविष्यतती- 

त्याश्ङ्कवाह-रकेन चेदिति | 

अस्याथेः--एकेन चन~एकेन पशना तु यागलक्षणायां क्रियाग्रा प्रसिद्धायामल=फर्साधन- 
योग्यतया -निष्पन्नायाम् यदि संमवात् = पद्वन्तरस्यापि फलसाधनत्वसंभवात् पकमूथस्त्वाथं परव- 
स्तरमुपादेवमिति कर्चिद् ब्रयात्तदो पादानम् = पदवन्तरोपादानमनथकम् । तथाह्यकेन पञ्ना 
क्रियासिद्धौ संभवन्त्यां पश्वन्तयोपादानेऽचोदितानुष्ठनेन याघ्ोल्छङ्खनादानथ॑क्यमिति नास्ति 
?रुमूयस्त्वमपीति । 

अये भावः---पञ्चना यजेत इति शास्त्रेण एकस्य पशोर्यागे करणत्वं ज्ञाप्यते, न वा | 
तत्र न हितीयः श्चाख्विरोघात् । वथा चाद्यः पक्षः परिधिप्यते | तन्न च खाघवादेकेनैव पशना 
यागक्रियासिद्धो सत्यां शास्त्रं तद्बोधितमवश्यंभावि स्वगंरूपं फट प्रति च श्रद्दधाना भधिका- 
रिणः किमथ पशवन्तयोपादनप्रयासं कुथः । 

न च पञ्नेव्यत्रानियतैकपश्यपरिग्रहेण फलमूयस्त्वाथं यथासंमवं पडवन्तरोपादानं युष्यत 
इति वाच्यम्} यथासंमवमित्यस्य "श्चुना यजेत इति शाछ्रचोदितत्वाभावात् । अचोदितस्य 
च परवन्तरकरणकयागस्यावुष्ठामे शाल्नोल्लडन्घनात् स्वगरूपफखाभाव इति का फलभूयस्त्वं 
प्रत्याशा | नद्येकेनानेकेन वा पश्चना निष्पाद्ये यागस्वरूप फल्वैधम्यहेतुः कस्विद तशय उप- 
ख्भ्यते | देवतोदेरोन द्रव्यत्यागरूपस्य यागस्वरूपर्थोभययाविरोषात् } तस्मादुपायलाववात् 
प्रथमेनैव पञ्यना हृद यग्रीवावक्चोऽवदानरूपस्यावदानगणस्य. सिद्धेरेकस्य पश्चोरारम्भे कतेऽपर- 
स्याटम्मौ निष्प्रयोजनः शाल्ञागोधितसश्चेति उपादानमनर्थकमिस्यनेन सूचितम् |! ६२३ ॥ 



जातिसमुहे्ः १२५ 

यथैवाहितग मायां गर्माधानमनथंकम् ! 
तथेकेन प्रसिद्धायां चन्वन्तरमनर्थकम् ॥ ६४ ।! 

"डः बीजात्मनोपक्िघ्रः रम यस्यां तत्र पुनः नम् अफलम् , आहित. 
स्याधाने विशेषाभावात् । एवतेकपश्चुसाध्ये यागे पश्चन्दरम् अफलम् , सिद्धस्य साधन- 
बेफल्यात् । पडवन्तरोपादाने तु तत्साधनं क्रियान्तरमेव स्यात् : न च तत्र विप्रति- 
पत्तिः । इत्थं दाशोन्तिकानुयुण्यषद् } इ पनयरयंतम् इद्युक्तं नाशक्यमिति । मानथं- 
कयस्य साध्यस्य प्रक्रमे निदशने सम्भवदप्यशक्यत्वं साध्येन समन्वितं न स्वात् । 
गभधानाथो वा संस्कारा गभोघानरब्देनात्र विवक्षिताः श्ाखचोदिता इति तेषा- 
माहितगमीयामानाभक्थमिति दृ्टन्तद्टन्तिकयोः साम्यं सु सं गच्छते ॥ ६४ ॥ 

न्व नन्द क अ-स ~न + 

निष्पन्नस्य निष्पच्य्थं क्व यलान्तरं नाद्रियत इति जिक्ञासायामनत्र दृष्टान्तमाद-यथेवाहित- 
गर्मांयामिति ) 

अस्याथः -- यथैव = यथा } अत्रैवकारो वाक्यालङ्कारे पादपूर्वथऽनर्थकश्चेति । आहित- 
गर्भायाम् = आहितो बीजात्मनोपन्धस्तो गर्भौ यस्यां सा तथाभूता तत्र पुनगेर्माधानमनथकम् = 
अफलम् , आहितस्याधाने बिरोषामावात्। तथा = एवम्-एकेन पञ्चुना यागक्रियाया प्रसिद्धायाम् = 
निष्पन्नायां सत्याम्, पदवन्तरमन यकम् = अफलम्, पिष्टपेषघणवत् सिद्धस्य साधनवैफल्थात् ¦ किञ्च 
यागक्रियानिष्पत्तये पशवन्तरोपादाने पद्वन्तरसाधनक क्रिथान्तस्मेब तत् स्यात्, न ठु सैव क्रिया | 
न च तन्न = पडबन्तरसाध्ये क्रियान्तरे पद्वन्तरमनर्थकं साधकं वेति प्रतिपत्तिरस्ति) तथा 
च प्रकृतदष्टान्तनुरुण्यादयमत्रानुमानप्रयोगः । एकपञ्चु्िद्धायां यागक्रियाया सिषाधयिषयोपाचं 
पडवन्तरमन्थकम् , सिद्धक्रियानिरूपितसाघनसत्वस्याभावात्, आदितग्मांयां ग्भाधानवत् । अघर 
गर्भाघानपदेन “गभं आधीयते येनः इति करणब्युत्पस्या गर्माधानसाधनं गृह्यते, भावसाधनत्वे 
दष्टान्तत्वानुपपत्तेः | एवमेकपञ्युखिद्धक्रियायां स्षिषाधयिषयोपात्ते पवन्तरे आनर्थक्यमेव सभ- 
वति, नाशक्यत्वमि दार्टान्तिकस्य = पक्षस्य पन्तरस्यानुरुण्याद् दृष्टान्तेऽपि ग्भाघान- 
मनर्थक्मित्युक्तम्, न चु मावन्युत्पच्या तत्राशचक्यत्वस्य संभवेऽपि गर्माघानमदक्यमित्युक्तम् | 
भन्थस्यस्य साध्यसप यक्रमे सति = पक्चीभूते प्चन्तरे प्रथमगुपन्या $ सति, दृष्टान्ते माबन्यु- 
त्पस्का समाश्रीयमाणे गर्भाधाने संमवदप्य्क्यत्वं, साध्येन = पक्षेण “पर्व॑तो वह्धिमान्? इत्यादौ 
तादात्म्येन वहविमत एव साध्यत्वात् । अतपवोक्तमभिबुक्तै- | 

संभावितः प्रतिज्ञायां पक्वः साध्येत हेतुना । 
कुतस्तस्य परित्राणमुत्पतन्नेव यो हतः ॥ इति | 

अनर्थकेन पश्वन्तरेण समन्वितं न स्यात् ¡ एकपञ्ुसिद्धक्रियायं सिषाधविषयोपाततं 
पश्वन्तरेऽशक्यत्वस्यामावात् । यदि त॒ प्रसिद्धया मावब्धुत्पत्तिसमाश्रयणेन गमाघानमनर्थक- 
मित्यत्र गभाधानरूपा क्रियैव परिण्हयते, तदा क्रियासाधनयोर्विषमयोरशान्तदार्शन्तिकभावासंमः 
वात्, तादर्थ्यात् तच्छन्धमिति न्यायेन लक्षणया गर्भाधानार्थाः शओास््रविषहिताः संस्कारा अत्र 
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तदेवं छाचवाचोदितमेकत्वं परावाश्रीयत इस्यकीयं मतम् । अन्ये तु न्याया- 
स्तरमत्राहुरिति प्रदशेयति-- 

तावताथंस्य सिडत्वादेकत्वस्यान्यतिकमम् । 
केचिदिच्छन्ति न त्वत्र सङ्कयाङ्कत्वेन गद्यते ॥ ३५ ॥ 

नात्रेकत्वसङ्कया पशुविषये विवक्ष्यते, अपि तु प्रातिपदिकाथपलक्ुणमेव 
सा । सङ्मवयामात्रयुक्तः प्राततिपदिकाथेः साधनम् । तस्य तु पूवं छखाघवमेकत्वस्यो 
पादाने निमित्तमभमिहितम्। इदानीं त्वेकत्वपूवकत्वादनेकत्वस्य क्रमध्यतिक्रमे 
प्रयोजना मावादेकसङ्कयाकस्य वो पादानं कथ्यते, तत्परिमाणेनेव क्रियासिद्धिरिति 
सामथ्यादेकस्वस्य अव्यतिक्रमः अत्यागः । तदेवं छाघवे -र्बोक्तं सामथ्यं वेहोपात्त 
रोषभूतमिदम् न त्वत्र सङ्<-द्धःयेः छत इति । एकवा क्यतयेवो पपततर्वाक्यभेदेन 
ठाख्यानं पूरवेदू षणरसिकतया कृतम् } सामथ्यदेकस्वस्याव्यतिक्रमे तु न सङ्ख्याज्ग- 
त्वेन गृह्यते । न वचनप्रापितः सङ्ख्यायाः क्रियाङ्गभावः स्यात्, सामथ्यादव्यति- 

न, क तिम्यत क मला का ण ० वाद, कप कक यकाय 

गर्माधानशब्देन विवक्षिता इति तेषां संस्कायणमाहेतगर्भमायामानर्थक्यभिति इण्टान्तदार्ष्य- 
न्तिकयोः साम्ये साघु संभवतीति | ६४|| 

तदेवं 'पश्चुना यजेत' इति चोदितम् = वचनप्रापितम् पशावेकत्वं साधनलघवादा- 

श्रीयत इत्येकीयं मतम् । अन्ये त्वत्र पश्चवेकत्वविवक्षायां प्रथमोपस्थितस्येकस्वस्याव्यतिव्रमरूपं 
न्यायान्तरमाहुरिति पददश्यंयति-तावताऽ्थस्येति । 

अस्यार्थः--एकल्वपू्कत्वादनेकत्वस्य क्रमव्यतिक्रमे -योजनाभावादेकसंख्याकस्येव 
परशोर्यागक्षाधनतगरोपादानमिति तावता = एकसंख्याकेनेव पद्यनाऽर्भध्य = यागक्रियारूपस्य सिद्धत्वे 

सति सामथ्यां देकत्वस्यान्यतिक्रममत्यागं केचिदिच्छन्ति | सामर्थ्यादेकत्वस्याग्यतिक्रमे ठु नैकत्य- 
संख्यायागाङ्गतवेन गह्यते । संख्यायाः शब्दानुपात्तस्वादिति । 

अयं भाव.--पश्चना यजेतः इत्यत पश्चुगतैकत्वसंख्या न॒ विवक्ष्यते । संख्यासामान्य- 
युक्तस्य पञ्चुरूपत्य प्रातिपदिकार्थस्य यामे सावनेत्वसं मवात्, किन्तु विभक्स्युपात्तमेकत्वं प्रातिपदि- 
काथं उपलश्वणम् । तस्य त्वेकत्वस्य रब्दत उपादाने पव खाधवरूपं निमित्तमभिदहितम् । 

इ दानीन्त्वनेकत्वस्येकत्वपवकत्वात् क्रमभ्यतिक्रमे फलामावाच्चेकत्वसंख्याया उपादानमिति 
कथ्यते । एकत्वसंख्यापरिमितेनैव पञ्ुना यागसिद्धो सामथ्यादे कल्वस्याग्यतिक्रमोऽस्यागः 

तदेवं पुवोक्तं छाधवे, इहोपात्ते सामथ्ये वा, नत्वत्र संखपाऽङ्गत्वेन ह्यत इति वाक्यं 
रोषभूतम् । एतदर्थस्तु अत्र मते सख्या यागाङ्गत्वेन न णृद्यत । यागाङ्गभूते प्रातिपदिकार्थे 
उपलक्चणत्वादिति । इदञ्च बस्तुवृत्तकथनम्--न त्वेतन्मतदूषणपरम् अन्वयव्यतिरेकाम्यामिति 
कारिकया दूषणस्य वक्ष्यमाणत्वात् । एवं सत्येकवक्यतयेवोपपत्तिरस्य पद्यस्य | वाक्ष्यमेदेनास् 
वाक्यस्य पूवेषां टीकाकाराणां व्याख्यानन्तु एकत्वसंख्याप्रातिपदिकाथोपलश्चषणमिति मतदूषण- 
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क्रममात्रमिति राब्देनाविहितमेकववमिस्यचोदिताथाोयष्ठानप्रसज्ग इति दूषणं कारिका- 
वयवाटि मञ्य पूवः कल्पितम् । भ्न्थकारस्त्वत्र मते कारिकान्तरेणेव ~ 

अन्वयठ्यतिरेकाम्यामः (वाग का० रे जा० ६७) 
त्यादिना दषणं दास्यति । &५ |} 

कथं तर्हि द्वितीयादि छिज्ञमेकत्वविवक्षायामन्यत्रोक्तमित्याह-- 

दितीयादिष् चर्लिङ्धखक्ं न्यायाज्ुवादि तत् | 
न सद्या साधनत्वेन जातिकतेन गस्यते ॥ ६६ ॥ 

एकत्वविवक्षासिद्धवथ नेतल्लिज्गम् , अपि तु काघवादेकेन सिद्धत्वात् क्रियाया ` 
अनेकोपादानस्य निष्प्रयोजनत्वाल् , क्रमव्यतिक्रमे प्रयोज नाभावाच्चेकत्वसङ्ख्याप्- 
रिह इति यदेतन्न्यायद्रयमुक्तं तदनुवादपरम् , उक्थ्ये द्वितीयमित्यादि लिङ्गं नापूवं- 
मथ गमयति, यस्मात्तेनानन्तरोक्तेन न्यप्यद्रयेनेकत्वस्यापरित्यागाच्छब्देन रूपेण 
न सद्धा साधनत्वेन षस्यते राब्दसंस्कारमाव्राथेष्वादेकवचनस्य | तेन वा कारणेन 

[3 1 1 3 1 8 वा १) 

रसिकलभरयुक्तम् । दूषणपरतया व्याख्यातृणां वाक्यभेदेन व्याख्याप्रकारस्तवेवम्- सामध्या- 
देकत्वस्य पञ्युगतस्यात्यागे स्वेकत्वसंख्या यागाङ्गत्वेन न गद्यत इति संख्याया: क्रियाङ्गमावो 
वचनप्रापितो न स्यात्, सामार्ध्याःव्यतिक्रममात्रमिति | एकत्वस्य शब्देनाविहितत्वादविदहि- 
तार्थस्य प्कपञ्चुकरणकयागस्यानुष्ठानप्रसङ्ग इति । भरन्थकारस्य त नैतद् वाक्यभेदेन व्याख्यान 
ममी्टम् । यतः अन्वयन्यतिरेकाभ्थामिति कारिकया दूषणं क वद्ष्यति ॥ ६५ ॥ 

कथं तर्हिं पञ्चना यज्ञेत इत्यत्रेकस्व विवक्चायां द्वि तीयत्वादिरूपं छिङ्गमन्यतोक्थ्ये दवितीय- 

मित्यादिनोक्तमित्याशङ्कयाह-द्वितीयादिष्विति । 

अथमर्थः--द्वितीयादिष = द्वितीयादि पश्चुगतं यल्लिङ्खं द्वितीयत्वादिकमेकत्वविवक्षायां 
जिङ्खमुक्त तन्न्यायानुवादि = लाघव क्रमव्यतिक्रमे प्रयोजना भावश्चेत्येतद्र पं यन्न्यायद्यं घदनुवादि, 

अतो न तदेकत्विवक्षायां छिङ्गम्। तेननप्रागुक्तन्यायानुवादिर्वेन हेत॒ना संख्या = पञ्नेत्यतरेकत्व- 
संख्याजातिवदिति वैधर्भ्ये दृष्टान्तः | पञ्युत्वजातिवत् = पशुत्वजातियथा स्वाध्यपरिच्छेदद्वारा 
साधनं तथा साधनत्वेन न गम्यते | एकत्वविवक्षायामपि प्रागुक्तन्यायद्वयादेगेष्टसिद्धेरिति । 

अयं मावः-अन्यत्न द्वितीयादिपञ्चुगतं यदूद्वितीयत्वादिकम॒क्तम् , उक्थ्ये द्वितीयमित्या- 
दिना, न तद् 'पञ्चुना यजञेतः इत्यतरैकत्वविवक्षासिदधयर्थं लिङ्गम् । चिन्॒ लाघवात्, एकेन 
पञ्यना यागक्रियायाः सिद्धेरनेकपश्चुपरिग्रहस्य वेयर््यात्, क्रमन्यतिक्रमे मानप्रयौजनयोर- 
भावाच्चेकलवसंख्यापरि्रह इति यह्लाघववैयथ्यरूपे न्यायद्वयमुक्तं तदनुबादकम्, न त्वपूवमर्थं 
गमयति | कारिकायां तेनेस्यस्यार्थत्रयम् | तत्र तेन = अनन्तरोक्तेन न्याय्येन इत्ये. 
कोऽर्थः । तेन कारणेनेति द्वितीयः । तेन = छ्ङ्न इति वुतीयः। तत्राद्यं पञ्चुनेकस्वस्या- 
परिःयागाच्छाग्दबोध विषयतां प्राप्य एकत्वसंख्या साधनत्वेन न गम्यते, चम्दसंस्कारमातार्भत्वादे- 
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संङस्याच्र न विवक्ष्यते, यस्माद विवक्षायामपि न्यायादिष्टसिद्धिः । यद्या तेन रिङ्गन 
सङ्ख्या साधनत्वेन नावेद्यते न्यायादेषष्टसिद्धेरछुवादमाचं तदिस्यथः। जातिवदिति 

त्रेधम्य॑दटष्टान्तः वथा रशाब्दचोदिता जातिरङ्गभित्ति गम्यते । नेवमेकव्वयुक्तादेव 
त्यायात् वदनङ्गव्वेऽपि समीषहितसिद्धः ॥ ६६ ॥ 

केचिदिति वचनात् परमतम्, एतद् दूषयति- 

अन्वयन्यतिरेक्छाभ्यां सङ्ख्याभ्थुपगमे सति । 
युक्तं यत्साधनत्वं स्यान्न त्वन्याथेःपलक्षणम् ॥ ३७ ॥ 

विभक्तिमत्ययमन्वेति अनुवतते, तस्मिन् सति प्रतीयते तद्भावे उयतिरिच्यते, 
9 6. क भ 

व्यावतेते न पतीयते । रुडख्येति पञ्चमाटमेतेत्यादौ रब्योपादानायास्तस्याः प्रवीति- 
दभ्युपगम्यते। विधानमपि कथ नास्तीति शब्दोपात्तायास्त्यागो न युक्तः, अपि स्वेतदेव 

युक्त धतदाधनःवं क्रियाङ्गत्वप् न त्वन्य्थोपलक्नणं प्रकृत्यर्थोपलक्षणं युक्तमित्यथेः । सन्त- 
भतस्याथंस्य शाब्दनायिधाने तत्संस्कारभरतिपत्तये वचनमिति प्रकरस्र्थोपरक्षणमाच्रं 
तद्धबति । न चेतन्न्याय्यप् । यथा द्यन्वयन्यतिरेकाभ्यां प्रकृतिवाच्या जातिः 

कनमनर क को, ~~ 1. रि 1 1 4 

कवचनस्य । द्वितीये ठु तेननस्यायद्वयन्वल्धरूपेण कारणेन एकतसंखयाऽतर न विवक्षया गम्पते 
अव्रिवक्चायामपि न्यायादिष्टसिद्धेः ¦ तृतीये तु तेन = लिङ्गेन एकत्वसंद्या न साधनत्वेन गम्यते । 
न्यायादेवेष्टसिद्धरेकवचनस्यानुवादमात्नत्यात् । अन्र प्रथमेऽ्थं एकत्वस्यापरित्यागाच्छान्दबोध- 

विषयतां प्राप्य इत्यध्याहारे गौरवम् । व्रृतीयेऽभं लिङ्गप्यानुवादकल्वेऽपि संख्यानिष्ठस्य साधनत्वस्य 
गमकत्वक्षमवात् संख्यासाधनत्वेन न गम्वत इत्युक्ते्याहतिः । अतो द्वितीयं व्याख्यानमेव 

युक्तम् । जातिवदितिः वैधम्यं दृष्टान्तः । यथा पञ्युशब्देन विशेषणतयोपस्थापिता पश्ुखलजातिः 
स्वाधयपरिच्छेदद्वारा यागाङ्खमिदि गम्यते, मैवं पञ्यनेत्येकवचनोपात्तमेकत्वं यागाङ्गम्, तस्या- 
नङ्गत्वेऽपि न्यावद्रयादेव समीहितः देरिपि ॥६६॥ 

पञ्चघ्टिसंख्याकायां कारिकायां केचिदिच्छन्तीति वचनादि दं परमतमिति घूचितम्। 

तेदेतदुषयति--अन्वयग्यतिरेकाम्यामिति | 

अस्यार्थः--विभक्तिसच्वे संख्याप्रत्यथसच्च विभक्तयमात्रे संख्याप्रत्ययाभाव इत्यन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां संख्याऽम्युपगमे सति = संखधाया एकव चनार्थत्वाभ्युपगमे सति तस्या सागसाधनत्वं 
स्यादिति यत् तद् युक्तम्. अन्याभं = प्रातिपदि गाथं उपलक्षणं सा इति त॒ न युक्तमिति । 

अयं मावः-- विभक्तिः प्रत्ययमन्वेत्यनुवतंते, विभक्तौ सत्यां संख्या प्रतीयते, तदभावे 
व्यतिरिच्यते=व्यावतंते न प्रतीयत इति "पड्यमारमेतः इत्यादौ विभक्तिशब्दोपात्तायास्तस्याः प्रती- 
त्यभ्युपगमे विधानमप्यभ्युपेथमिति शछब्दोपात्तायास्तस्थास्त्यागो न युक्तः ¦ अपि तु यत् साधनत्वं 
यागक्रियाङ्गत्वं तदेव युक्तम्, अन्याथांपठक्षणम् = पर्त्यथोपरक्षणन्तु न युक्तम् । सत्वभूतस्य 
पञ्यपदार्थस्य पञ्यशब्देनायिषनि पञ्चशब्दस्य साधुत्व्षानाय विभक्तिरूपं वचनमिति ग्रुत्यर्थोप- 
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राब्दवेती न व्यञ्यते, तथ। सङ्ख्यापीति स्यःय्यम् । न ह्येक्रयोगश्रे मस्याङ्गाङ्गतया एक- 
पदो पात्तस्याथेस्य खण्डशो विनियो गाविनियोगौ दक्ताविति भावः। शब्देनाचोदिते 
त्वेकत्वे सामाथ्योत् प्रतिपत्तौ यदेकपशुपात्तानामेकादरानामवदानां दैवान्मानुषाद्वा 
वेगुण्यादल्यतमविलोपः तदा पश्चस्तराण्यवदानाथेःटपःदीयेरन् । न ह्येवं काचिच्छ- 
व्दाथंबाधा तदानीं भवति, रब्टैनः चोदितस्वादकस्वस्य ! तथा च स्त्क्मीव्येनन 
निवेत्यतेति प्रतिनिध्यभावः। युख्याभावे हि प्रतिनिधिरुपादीयते । सख्यं च वचनेन 
सङ््यातुपाद ने विद्यत एव ¦ 

यस्य पुनः राब्दचोदितमेकस्वं तस्योपपन्नोऽत्र प्रतिनिधिरित्यमेद्ःनखोपे 
तत्कमाञ्येन सम्पाद्यत, न तु परवन्तरभुपादीयते, चोदितेकत्वस्यागप्रसङ्गात्, यद्यवं 
वपाविनाशेऽपि परवन्तरं नोपादीयेत् ¦ नैतदस्ति! यस्मान्नालम्भनसाद्रसम्पस्यथं 
पशोरुपादानम्. अपि तु यागायेम् ¦ तत्रेव च तदेकत्वं विवक्ष्यते) यागश्च वपां 
बिना न सम्पद्यत। तस्मात्पदवन्तरोपादानेऽपि नातिक्रान्तमेकत्वम् } तत्रेकेनेव 
यागस्य निघृत्तत्वात्› जबदानान्तराथन्त पदबन्तरे चोदिते सत्येकत्वे न ठभ्यत 
इत्यवदानन्तरकायं घतेन सम्पद्यत इति न्यायः ॥ &७॥ 
1 - 1 (2 1 0 9 श 

क्षणमात्रं संख्या भवतीति केषाञ्चिम् मतं न स्याय्यम् ¦ कितु यथाऽन्वयव्यतिरेकाम्यां प्रकृति- 
वाच्या पञ्युत्वजातिः शब्दचोदिता प्रकते न व्यस्यते, तथा संख्याऽपीति न्याय्यम् ¦ नद्येकयो 
गक्षेमस्याङ्गङ्खितया पश्चनेत्येकपदोपात्तस्य एूत्विचिष्टपञ्चरूपस्या्थंस्य खण्डक्लो विरोष्यस्य 

यागे विनियोगो विशेषणस्येकत्वस्याविनियोग इति युक्तम् । 
किंञ्च यदि शब्देनैकत्वं न चोदितं तदा सामर्थ्यात् तस्य प्रतिपत्तौ यदा शब्देन चोदिता- 

नामेकरश्चौ चिकीषितानामेकादशावदानानां मध्ये दैवान् मानुषाद्वा अपराधददेकस्य विन्ेपः 
स्यात्तदाऽवदानार्थं पर्वन्तराणमपादानं समज्ञसं स्यात् । नहि तदानीं काचिच्छन्दार्थाधा मवति, 
एकत्वस्य शब्देनाचोटितत्वात्। न चैतदिष्टम्। तथा चावत्तेकपश्चसाध्यं कमं व्येन न निर्बयैत] 
किन्तववत्तेन पदबन्तरेणेति आज्यस्य पश्चुप्रतिनिधित्वामावः प्रसज्येत ¦ मुख्याभावे हि प्रतिनिधिस्पा- 

दीयते} विभक्ल्या संख्याऽनुपादाने च पश्चन्तरमपि मुख्यं विद्यत एव! यस्य तु मते विमक्तिचोदित- 
मेकर्वं तस्य मते कथञ्चिदेकावदानरोषेऽवदानार्थं पखस्तरानुपादानेमोपपद्यतेऽच प्रतिनिधि स्त्यिव- 
द्ानलोपे पञ्चुसाध्य कमं आब्येन क्रियते, न तु पशन्तरपुपादीयते, शन्दचोदितैकत्वत्यागप्रसङ्घात् । 

ननु यथाञ्वदानरोपे पन्तरं नोपादीयते तथा वपाविनशिऽपि पश्वन्तरं नोपादीयेत 
इति चेन्नेतदस्ति | रस्मात् पञ्युमाल्मेतः इत्यनाछम्भनमान् सपच्यर्थम् = हिंसामात्र सिद्धधर्थम् 
न परोरुपादानम्, किन्तु यागसंपत्यर्थम् । अतः प्रधानीभूतयागसिद्धयथ॑मेव यर्वेकत्वं 
विवक्ष्यते । यागद्व वपां विना न सिद्धयति । तस्माद् वपालामाय पदवन्तसोषादानेऽपि न प््चुगतं 
शब्दचचोदितमेकत्वं यागेऽतिक्रान्तं भवति ! तत्र यागस्थेकेनैव पञ्चना निव्रत्तत्वात्, अवदानान्त- 
रार्थन्तु पश्वन्तरे उपादीयमाने, एकत्वे च छन्द चोदिते सति न छभ्यते यागाङ्गमूतावत्तपशुगत- 
मेकत्वमिस्यव 3नान्वरकार्य घृतेन पञ्चुपरतिनिधिना संपादयत इति न्याय्यम् ॥६७॥ 

१७ 
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यतश्च साधनत्वं युक्तम् , अतः- 

साधनत्वे पदाथस्य सामथ्यं न प्रहीयते | 
सङ्म्या व्यापारध्मोऽतस्नेन लिङ्कन गम्यते ॥ ६८ ॥ 

यदा रब्दोपात्तस्बाज्ातिसङ्कययोस्तुस्यत्वम् , तदा साचत्त्वे पदाथेस्य सःनथ्यं 
न प्रहीयते । पदस्येति वाक्यशेषः । सकखस्य हि गदर्थ॑स्य सश्चते पद्स्य तदभिधान- 
छक्षणं सामथ्व न हापितं भवति । अतश्च परिपृणेस्य पद्ाथस्य साधनत्वात् खडुम्तया 
एकत्वटक्षणायां क्रियायां व्यावाराख्यो धमः तेन लिङ्खेन गम्यते । यतस्तत्पद्स्य सामथ्य- 
मप्रहेयम् , अतस्तेन सामथ्येलक्षणेन, चिङ्खेन हेतुना गम्यरे सङ्ख्या व्यापारधमेः | 
यतस्तदग्रहेयम् , अतस्तद्धवति हेतुः सङ्ख्याव्यापाराधिगतौ । यथा यतोऽविनाभतो 
धूमः अतस्स भवस्यग्स्यधिगसदहेतुः। अथवा-तेन लिदङ्केन द्वितीयादिना एतद् 
गम्पते न तु पूर्वोदितस्य सामथ्योदपरिग्रहमात्रस्य तदनुवादि लिङ्गं यथा तैरुक्तम् , 
अपि त॒ मदीयन्यायेनेवं तस्सङ्कतमित्यथेः। यत्र त लिङ्ग नास्ति सङख्याव्यापार- 
सूचकम् , तत्राविषवक्षेति भावः । तद्यथा श्रं सम्मार्टिः इति । अत एव सङ्ख्यायाः 
क्वचिद्व्यापारलक्रणो धमः तेन लिङ्गन गस्यत इत्यकारप्रश्छेषं केचिदुव्याचश्चते 
किक । छिङ्खमभावे श्रहं सम्मा्टि' इत्यादो न्यायाद् विवक्षेति लिङ्घमभवत्तत्र साधक- 

पष्य ५ ट ~ -र "2. 

यतश्च पूवंकारिको क्तरीत्या संख्यायाः साधनत्वं युक्तम्, अत आह -साधनस्वे 
पदार्थस्येति । 

अयमर्थः--भत्र पूर्वाधें परदस्येव्यध्याहारः । जातिसंख्ययोखमयोः शब्दोपात्तत्वात् 
पदार्थस्य साधनत्वे पदश्य सामर्थ्यं न प्रहीयते । अतो जातिसंख्याभ्यां परिपूर्णस्य पशयुपदार्थस्य 
साधनत्वात् संख्याव्यापारघमंः संख्याया एकत्वलक्षणाया यागक्रियायां स्वात्रयसाधनावच्छेद- 

दासा उपकाररूपत्यापासस्यो घमः, तेन पदस्य पदार्थाभिधानसाम््य॑रूपेण लिङ्गेन देना 
गम्यते । यतः पदस्य पदार्थाभिवानसामर्थ्यमप्रहेयमतस्वद् भवति हेठः पदामिषेयायाः संख्याया 
यागक्रियायां व्यागरधिगतौ ¦ यथा यतोऽविनाभूतो धूमः अतः स मवत्यग्न्यधिगमहेठरिति । ̀ 
मथवा तेन लिङ्गन प्श्ुगताद्वितीयत्वादिना संख्यायाः साघनच्वं गम्यते, > ह पृवोदितस्य 
सामर्थ्याद् +रिग्रहमतिस्प्रानुवादकं द्वितीयत्वादिक लिङ्गं यथा कैरिचदुक्तम्, अपि तु एतत् कारि 
कोक्तमदीयन्यायेनैव पदस्य पदार्थाभिध.नखामर्थ्यलक्षणेन संगतं दितीयत्वादिक लिङ्गम् । यज 
तु संख्रान्यापारपूचकमेतलियङ्गं नास्ति तत्र संख्याया अविवक्षा । यथा ग्रहं संमाष्टिः इत्यतरै- 
कस्वस्याविवश्चा । सवप्रहस्तमार्गस्यात्र विधेयत्वात् । अत पव संख्याऽग्यापारधमं, गंख्याया 
क्वचित् क्रियायामन्यापारलक्षणो धमः, तेन-पदस्य पदार्थाभिधानसामर्ध्यलक्षणेन छिङ्धेन गम्यते 
इत्यकारप्रशछेषं कृत्वा केचिद् व्याचक्षते । वस्तुतस्तु नेदं व्याख्यानं युक्तम्, क्वचिस्लिङ्गाभावे 
इत्यध्याहारे क्लेशात् प्रतिपत्तिगौरवाच्च । 
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तमम् । यथा साधनभावः स्तोकान्मुक्तः इत्यादौ । तदेवमनेन शोकद्वयेन स एवार्थो 
निवीहितो यो 

८अत्यत्राविहितस्येव?ः ८ बा. का. ३ जा. ५७ ) 

इत्यादौ निर्णीतः ॥ 
ननु च विवक्षां प्रतिजानताभ्युपेतः सङ्ख्यायाः साधनभावः । सङ्ख्या च 

दरव्यविरेषणम्, शक्तिस्तु साधनमिति कथमतद्विरेषणं तथः स्यात् । नैष दोषः । 
शक्तेर्निराधाराया अनुपपत्तस्तदमेद्पन्नं फठतो द्रव्यमेव साधनं न्याय्यम् । तथा च 
कटः कर्म, देवदत्तः कर्तेति सामानाधिकरण्यं हरयते। अथ कम दिशब्दैदरेव्यायमाणं 
तदभिधीयते तर्हि "कमणि हितीयः इत्यादौ विभक्तिविधाने साक्तयवचिद्न्नस्य द्रव्यस्यैव 

सदख्यादि विशोषणम् ¦ युक्तं चैतत् । न हि शक्तिषु सङ्ख्या समवेति । तस्मा- 
दाश्रयस्य साधनत्वात् सङ्ख्यापि तथा । एतदेव हि सङ्ख्यायाः क्रियाङ्गत्वं यत्साधना- 
वच्छेद् इति सबं सुस्थम् ॥ ६८ ॥ 

७ क ॐ कः 9 . 

पूवं ग्रहाणां संस्करायेत्वादार्थेन श्पेम प्राधान्यो सस्यविवश्षोक्ता । अथ पुनः 
प्रकारान्तरेणाच्र विवक्षाविवक्षे व्यवस्थापयितुमाह- 

तदेवमनेन दलोकद्येन स एवार्थः समथितो योऽन्यत्राविहितस्येव इति कारिकायां 

निणीत इति; ननु विवक्षां संख्यायाः प्रतिजानता भवता संख्यायाः साधनः वः स्वीकृतः । 

किन्त संख्या द्र्यविरोषणम् । द्रव्यं तु न साधनम्, किम्तु शक्तिः साधनमिति साधनाविरोषणी- 

भूतायाः संख्यायाः कथं साघनभाव इति चेन्नै दोषः । शक्तेः साधनत्वेऽपि निराधारावास्तस्या 

अनुपत्तेः, धक्तिशक्तिमतोरमेदाभ्युपगसमेन द्रव्यमेव साधनमिति फक्ति । एवं संख्यायाः साधन- 

विशेषणत्वात् साधनभावो युक्तः । तथा च कटः करोतेः कमं, देवदत्तः क्ति कटदेवदत्ता- 

देव्यस्य कर्तकर्मादिरूपसाधनसामानाधिकरण्यमनुभूयते । यदि ठ कमांदिशब्दैदरन्यायमाणं 
साधनममिधीयत इत्युच्यते, तर्हि विभक्तिविधायके "कमणि द्वितीयाः इत्यादो साधनरूपश्चक्स्यव- 

च्छिन्नस्य द्रन्यस्यैव सस्यादिविशेषणमिति युक्तमम्युपगन्तुम् ¦ यतः शक्तिपु संख्या न समवैति, 
शक्तेरदरव्यत्वात् किन्तु द्रव्येषु । तस्माच्छक्तिद्यक्तिमतोरमेदेनाश्रयस्य साघनत्वात् तद्विरोषणी- 

मूता संख्याऽपि साधनम् । एतदेव हि संख्याया यागक्रेशङ्गत्वम्, यत् क्रियाङ्गद्व्यरूपसाघना- 

धच्छेद इति ॥(६८॥ 

श्रहं संमार्िः इत्यत्र ग्रहाणां संस्कार्यत्वादार्थं तेषां प्राधान्यमिति सस्वेऽपि लिङ्गाभावेन 
अप्रधानीमूतायाः संख्याया विवक्षा पवमुत्ता । अथ पुनरपि प्रकारान्तरेणात् विवक्षाऽविवक्े 
म्यवस्थापयितुमाह-अपूवस्येति । 

अस्या्थः--अपूवैस्य = मानान्तरेणाप्राप्षस्याथस्य विधेयत्वात् प्राधन्यमवसीयते 
निर्णीयते । यथा "पञ्चना यज्ञतः इयत्रेकत्वविशिष्टपञ्चरूपस्यार्थस्थापूवत्वेन विधेयत्वं, विधेयत्वेन 
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अप्रगेस्य विधेयत्वात् ध्राधान्थरमवसीयते 
हिदहित्तस्य पराथत्वाच्षव मावः पतीन ॥ ६९ 

वारनवेच खूपेण पूवं गुणप्रधानमावश्चवितः । जयन्तु वाक्यव्यापाराश्रये- 
णेति विरेषः। 

तथा डि-पकचोश्द्पत्तिवाक्येन >< ३८ ववार स्वषु प्राधान्यम् इति यथाश्रतसेकस्वं 
न च्यञ्यते ¦ बिघेयत्वादिस्यनेनेवापूवस्याक्षेपे सति पुनवेचनं उग्राप्त्यथम् । क्रियाया 
वाकयाथेत्वेन प्राधान्येऽपि सवत्रायूचेश्य प्राधान्यम्, अप्रज्ञातज्ञापनेन विधीयमान- 
त्वादित्यथः | हितस्य तु ज्ञातस्य सतोऽन्याथत्वेनादुवादादप्राधान्यभिति तत्र बविधि- 
वाक्यगतरूपातुसस्णं स्याय्यम् ॥ ६९ ॥ 

एतदेव प्राकरणिकेऽथं योजयति- 

संमागंस्य॒ विधेयत्वादन्यत्र विहिते ग्रहे । 
विधिवाक्ये श्रुता सङ्खःचा लक्षण्यां न बाध्यते ॥ ७० ५ 

श्रहं सम्म इत्यपू्ेस्य सः नागस्य धवि ~थस्यात् प्राधान्यम् ¦ अन्यत्र श्राजापस्यः 
न नन्त) प ए 1 त 1 1 या 7 वाता. व ककशव "छ 

प्राधान्यम्, तेन च विवक्षेति तरोषणीमूतायाः संख्याया अपि विवक्षा } विहितस्य मानान्तरेण 
ज्ञातस्य तु परय्थत्वात् = विधेयाथ॑त्वात् रोषभावः ~ भनुबादत्वेन विविषेयाङ्गत्वं प्रतीयते | यथा- 
ग्रहं संमा्ठिः इत्यत्र ग्रहाणां 'प्राजापच्या नव ग्रहा? इति मानान्तरेण प्ाप्तत्वादनुबाद्वेना पक्त्वेन 
विधीयमानसंमाजेनक्रियाङ्गत्वमिति तद्विरोषणी सूतसंख्याया अपि तत्वेनाप्राघान्यादविवक्ेति 

अयं भावः--पूवमाय वस्तुभूतं रूपमाश्रित्य गुणप्रधानभावो विचारितः, इदानीन्ठ शाब्दं 
वाक्यन्याारमाधित्येति विरोषः । तथाहि -- मानान्तरेणाप्र क्षस्य पोः ्द्यना यजतः इत्यु्पत्ति- 
वाक्येन विधेयात् तद्विरोषणी मूतश्रुतमेकत्वं न स्यज्यते। तत एव सवरापूवस्येव विधेयत्वेन 
विधेयत्वादित्यनेनैवःपूवम्याक्षेपेऽपि अपूर्वस्येति पुनर्वचनं सकला पुर्ब॑लामाय | एवञ्च क्रियाया 
वाक्यायत्वेन प्राधान्येऽपि सव्व वाक्येऽपूवस्य क्रेयारूपस्य तद्धिन्नस्य वा सवस्य प्राधान्यम् । 
अप्रजञातप्रज्ञापनरूपविधिविषयत्वादिति पशना यजेत' इत्यत्र परशोरपूवत्वेन प्राधान्यमिति 
दरोषणीमूना संख्या विवक्षिता । विहितस्य द॒ मानान्तरेण ज्ञातस्य ्षतोऽन्याथत्वेन 

विधीयमाना्थत्वेन अनू्मानत्वादप्राघान्यमिति श्य्रहं संमा्टिः इत्यत्र ्रहाणामन्यन विहितानामच 
विधिवाक्यगतविधीयमानरमाजंनक्रियारूपप्रधानीभूतार्थानिसरणं न्याय्यमिति सक्ग्रहाणां 
संमाजनेन संस्कार्यलात् तदृगतैकत्वसंख्याया अविवक्षेति स्याय्यमिति ॥६६॥ 

पूवंकारिकोक्तमथं प्राकरणिकेऽयें ग्रहगतैकत्वरक्षणेऽविवक्चिते योजयति-संमार्गस्येति । 
अस्यार्थः अन्यत्र प्राजापत्या नव ग्रहाः इत्यादौ विधिवाक्ये, ग्रहे = ्रहसामान्ये 

विहिते = प्रथमं ज्ञापिते सति त्र प्रागुक्तं विधिवाक्ये या श्रता नव दशादिसंस्यावाचकपदोपात्ता 
नवत्वदश्चत्वादिका संख्या सा क्षणायाम् रहं संमाष्टिः इत्यत्र अ्रहानुवादवाक्ये पू्वविधिवाक्योप- 
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नव ग्रहाः इत्यादौ विधिवाक्ये विहिते प्रथमं ज्ञापिते, पटे ग्रहसाशान्य इत्यथैः ¦ तत्र 
च विधिवश्ये या श्रुता नव दशोत्यादिका सङ्ख्यापदोपादाना सङ्खया सा रश्चणभ्यां 
ग्रहं समा्टिः इत्यत्र पूर्वोषषटग्रहोपलक्षणपरेऽनुबादवाक्ये ० कथ्यते न स्यञ्यते 
अस्या विधौ प्राधान्यात् । इह त्वमुबादवाक्ये प्रहमात्रोपटक्षणपरायां चोदनायां 
नान्तरीयिका प्रव्योपलक्षगाथी शब्दसंस्कारमात्रपरा सङ्कया, प्रहधरतिस्त्वनर्थका मा 
भूदिति प्रहजा्युपलक्षाथति यथाविहितभिन्नसङ्याकग्रहोपादानाथं, मा भद् गुणेन 
प्रधानोपरोध इति । गुणा हि प्रधानोपकाराय प्रक्षतेन्त इति प्रधानसङ्ख्यया गुणस- 
ङ्घान्र वाध्यते । ननु च (दशेतानध्वयुः प्रतःसवबने प्रहन् गृह्णाति' इ्युस्पत्तिवाक्यं 
ग्रहणक्रियाविषयम् । ग्रहं सम्मा्टिः इत्यनुवादवाक्यं सम्माजनक्रियाविषयमिति 
विषयभेद्द विरोधे बहुवो ग्रहा गृह्यन्ताम् , एकस्तु सम्माच्येताभिति नास्ति बाधः | 

अच्रोच्यते। यद्यपि बहिव्यापारभेदाद् सिन्नविषयत्वादविरोधः, वथापि प्रतिपत्तौ 
तयोः सङख्ययोविंरोधघ एव । तथा हि- पूवं नव दश्च वा वुद्धौ समवस्थिताः, इदानीं 
तदुन्मूटनेनेको बुद्धाबुपारोहयितन्यः । एवं चास्यथावगते प्रधानेऽन्यथा पुनरप्रध।न- 

दिष््रहाणामुपलक्षणायाम् = अनुवादविवया ज्ञापनायाम् , द्रभ्योपलक्षणार्था = अविवद्षितःत्वेन 

दर्ये ग्रहसामान्ये उपलश्चगीभूता, ग्रहमिति शब्दसंस्कारमात्रपरा नान्तरीयिका संख्या इति 
कुस्वाऽनुवादवाक्ये न बाध्यते = न र ¡व्यते । नवउदशत्वादि संख्यायाः प्रागुक्ते विधौ विधेय्रह- 
विरोषणत्वेन विधेयत्वमूलकप्राधान्येन विवक्षितत्वादिति । 

अयं भावः--श्रहं संमा्टिः इत्यत्र मानान्तराप्रासस्य संमागंस्य विषेयत्ववाग्यार्थत्वाभ्यां 
प्राधान्यम् । अहाणान्तु "प्राजापत्या नव ग्रहा" इत्यादौ विधिवाक्ये विहितत्वादत्रानुवादत्वेना- 
प्राधान्यम् ! एवञ्च रहं संमा ' इत्यत्रानृद्यमानयरहे शब्द संस्कारमात्रपरतयोपलक्ष णीमता संख्या- 
ऽविवक्षितेति नैतया प्रायुक्तविधिवक्योपात्ताया नवत्वादि सं ख्यायास्त्यागरूपो बाधः । ग्रहमिति 
ग्रहशब्दस्तु संख्याथंकविमक्त्यनुपाद् नेऽनथको मा मदिति तत्सार्थक्यायोपादीयते विभक्तिरिति । 
तदभिषेया एकत्वर ख्या हजाव्युपलक्षणार्थेति यथाविहितमिन्नसंख्याकयहोपादानाथ म्रहमित्य्न 
ग्रहश्रतिरिति न गुणीभृतया एकत्वसंख्यया विषेयत्वेन प्रधानीम्ताया दशत्वादिसंख्याया 

बाधः | अपि तु गुणा हि प्रधानोपकाराय प्रवतन्तेः इति प्रवानसंख्यया दश्लत्वादिकया गुणीमृतै 
कत्वसंख्येवाज बाध्यते | | 

ननु ष्द्चैतान्वयः प्रातः सवने ग्रहान् खातिः इति प्रहीत्पत्तिवाक्यं ग्रहणक्रियाविषयम् , 
ग्रहं संमार्ठीति महानुवादवाक्यं तु संमाजंनक्रिवाविषयमिति विषयसमेदादविरोषे बहवो गरहा 
गृह्यन्ताम् , एकस्तु ग्रहः संमार्ज्यताम् इति को विरोधः, को वा बाधावसर इति चेद्रोच्यते । 
यद्यपि बुद्धबहिर्व्यापारभेदात् = क्रियामेदात् भिन्नविषयत्वादविसेधः, तथापि बुद्धौ तयोः संख्य- 
योरविध्यनुवादवाक्योपात्तयोर्विरोध एव ) तथाहि-पूवं विधिवाक्यार्थबुद्धो नव दश्च बा यरहाः सम- 
वस्थिताः, इदानीमनुवादवाक्यजबुद्धो ठ पर्वसंख्योन्पूलने नैको ग्रहो बुद्धाइप।रोदयतन्यः । 
एवञ्च यस्य प्राघान्यावस्थायां नवत्वादि संखयावगतिस्तस्येवाप्राघान्यावस्यायामेकत्वसंख्यावगतिनं 
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वेखायामवगमो न य॒क्तः अपि तु यथासिद्धस्यवानुवादात् संमागं प्रधानबेखःवगत- 
सङ्याकानामेवावधारणं ग्रहाणां यक्तम् । यत्रस्थो हि अहोऽनूदितः तत एवास्य 
स्वरूपमनुसतेव्यम् । एवं च साधनप्रचयात् संमागस्यापि प्रधानस्योपकारदुमयानु 
ग्रहः सम्पद्यते, बहुषु मध्येऽवस्थितश्वानुमत इति तथेवात्र स्प्रव्या अनुवादो न्याय्यः । 
तथा च प्रधानोपकारानरोघ एवेहान्ययो क्तः । पूव अ्रहाथेत्वात् संमागेस्य संमागेवाक्य 
एव ग्रहाणां प्राधान्यशुक्तम् तु विधिवाक््यगतं प्राघान्यमसिदहितमिव्येतावता 
विशेषः ।। ७: ॥ 

`  शपञ्युना यजेत इत्यत्रापि तर्हिं यागस्य विधेयत्वात् परोरप्राधान्थसिति तदीय- 
मेकत्वं व्यञ्येतेत्याशङघषाद्- 

विधिवाक्यान्तरे सङ्क.या प्लोनास्ति विसेधिनो । 
९ ख ४० ० तस्मात् सशण एवासां सदैकत्वेन गम्यते ॥ ७१ ॥ 

पञ्ुगुणविशिष्टो यागो विधोयत इत्यज्ञातज्ञापनात् पश्चोरपि विधानम् । उत्प- 
्तिवाक्यगता च सङख्या न त्यज्यत इत्य॒त्सगंः । तद्यथा परौ ¦ प्रहे तूत्पत्तिवाक्या- 

1 1 

युक्ता. अपि तु थथाविहितस्येवानुवादात् प्राधान्यावश्थाऽवगतसंख्याकानामेव ग्रहाणां संमागं 
अवधारणं युक्तम् । यद्वाक्यविहितो हि अहोऽत्रानूदितस्तद्वाक्यनो धितमेवे प्रहस्य स्वरूप- 
मत्रानुसतम्यं नान्याद्यम्। एवञ्च = विधिवाक्यश्रुतायाः संख्याया अनुवादवाक्यश्रतसंख्यया 
प्रागुक्तरीत्याञबाधे च, साधनप्रचग्रात् = कमंसाधनग्रहबाहूल्यात् प्रधानस्यापि संमाग॑स्योप- 
कारात् संमार्गेण च ग्रहाणामुपकारादुभयानुप्रहः सपथते ! "प्राजापत्या नवं प्रहा इति विधिवाक्षये 

बहूषु मध्येऽवस्थितो ग्रहोऽनुमृत इति तथैवात्र स्मरणेनानुवादौो न्याय्यः । तथा च विधिवाक्य- 
श्रतसंख्याया अवे हेवुभृतः प्रघानोपकारानुरोघ एबेहान्यथोक्तः } तथाहि- पूवं संमागव। 
एव ग्रहाणां प्राधान्यमक्तम्, संमार्गस्य प्रहाथत्वात् । इह तु विधिवाक्यगतं तेषां प्राधान्यगक्त- 
मिव्येतावान् विशेष इति ॥७०॥ 

ननु यथा श्रं संमा्टि' इत्यत्र संमाजंनस्य विधेव्वाद् प्रहस्याप्राधान्यमिति ग्रहगतमेकत्वं 
व्यन्यते तथां पपश्ुना यजञेतः इत्यतापि यागस्य विषेयत्वात् पशोरप्राघान्यामिति तदीयमेकत्वं 
स्यच्येतेत्याशंक्थाह-विधिवास्यान्तरे इति । 

अस्यार्थः--अन्र यस्मादिति पदं पूवोधेऽध्याहायंम्, उत्तर तस्मादिति पददशंनात् । 
यस्माद् विचिवाक्यान्तरे पञुना यजेत॒ इत्यतोऽन्यस्मिन् विधिवाक्ये ग्रहगतविसोधिनवस्वादि- 
संख्यावत् पश्च गतेकत्वसंख्याविरोधिनी संख्या नास्ति, तस्मात् स गुण एव-गुणेन लिङ्गरूपेण 
पुंस्त्वेन घममण, यद्वा द्यक्छादिगुणेन, यथवा पश॒त्वजातिरूपेण विशेषणेन सदित एवासौ पश्च 
सदेकत्वेन संख्यारूपेण गुणेन विशिष्टो गम्यते । पुंसत्वादिवदेकत्वसंदयाऽप्यत्र विरोधिसंख्याया 
अभावाद् विवक्षिता प्रतीयत इस्यथः ) 
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पेक्षया संमागेविधिवाक्ये तद्विरोधिनी सङ्ख्या स्यञ्यते । परो तु विधिवाक्यान्तरं 
नास्तीति प्राथमकल्पिकी न स्यञ्यते सङ्ख्यौकव्वलक्षणेति, तेन सहास क्रियाङ्गभाव- 
मदुभवति : सगुण इति । सह छिङ्म्ालक्षुणेन पुंस््वाख्येन गुणेन वततत इत्यथः 
यद्वा युगः जुक्छादिः ¦ यत्र गुणश्रतिनौस्ति, यथा--'पञ्युना यज्ञेत' इति । तत्राक्षिप्र 
गुणसामान्य इत्यथः : यत्रापि गुणश्रतिरस्ति, यथा गामभ्याज ज्युक्डाम्ः, -इवेतं 
छागमालभेत इदि ` तत्रापि तद्गुणः स गद्यते, एकवाक््योपात्तगुणय्क्त इत्यथः । 
एतच्च वक्ष्यमाणार्थोपोद्घाताथयुक्तम् 

केचित् पुनराहुः-- सगण इप्येतदेव स्फुटीकृतं सदेकत्वेनेति अत्र तु पौनरुक्त्यं 
दोषः) नं हि कारिकाभागस्य भागान्तरेण व्यास्यानं युक्तम् । यदि का गुणो 
विशेषणं जातिः पश्ुत्वलछक्षगा. तया सह गम्यते । जातेरिव श्रतस्ये कत्वस्य त्यागे 
कारणःमावात्तदेकत्वमपि गम्यत इति दृष्टान्तगभं वचनम् । तदेवं न्यायवा- 
दिमतानुसारेण सिद्धान्तोऽत्रावस्थापितः । तथा हि स्यायवादिभिः पूवेपश्चोऽत्र तः- 

'एकत्वय॒क्तमेकत्वस्य श्रतिसंयो गात्" इति ¦ { मी° सू° ३।१. ७. १३ | ) 
प्न = न न न (न्न ल= ~ न न न = 

अयं भावः-- "सोमेन यजेतः इत्यत्रेव पशना यज्ञेतः इत्यापि विशिष्टविधिः । 
तदुक्तम्- 

प्रप्ते कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः| 
अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहबोऽप्येकयत्नतः ॥ इति । 

एवञ्चात्र पञुरूपगुणे विशिष्टो यागो विधीयते, इस्यज्ञातज्ञापनरूपं पशोरपि विवानम् | 
विधिवाक्यगता च सख्य। प्रायेण न व्यल्यत इध्युत्सर्गः = प्रायिको नियमः वथा--"पञ्युना 
यजेत" इत्यत्र पश्च गतेकत्वसंख्या न त्यन्यते, रहं संमाष्टि* इत्यत त॒ श्राजापत्या नव म्रहाः इति 
ग्रहोत्पत्तिवाक्यगतनवतवादि संख्यापे या तद्विरोधिनी एकत्वसंखया त्यज्यते, अनूद्यमनत्वेना- 
प्रधानीमतग्रहगतत्वे नाविवक्ितत्वात् । पशो ठ ग्रहवद् विधिवाक्यान्तरं नास्ति इति प्राथम- 
कल्पिकत्वेनासंजातविरो। धत्वादेकत्वक्चषणा संख्या न त्यज्यत इति पदाना सहैव सा यागाङ्ख- 

मावमनुभवति । सगुण इत्यस्य सहछिङ्गरूपेण पुस्त्वाख्येन गुणेन वततत इत्येकोऽर्थः । यद्रा 
गुणः श॒क्छादिकं रूपम्, यत्र गुणश्चतिरस्ति-यथा रोके "गामभ्याज शक्छामिति | वेदे श्वेतं 
छागम।छ सेत इति । तत्रापि एकवाक्योपात्तश्वेतगुणयुक्त एव पगह्यत इत्यथः । यत्र त॒॒गुण- 
भरतिर्नास्ति-यथा पशना यजेतः इति, तत्र निरुणस्य द्रभ्यस्य संभवात् पररूपेण द्रव्येणाक्षिपं 
गुणञ्रामान्यं गद्यत इत्यथः } अत्र सगुणपदञ्च समानन्तरवक््यमाणकारिकायाः प्रसज्ञनार्थुक्तम् । 

केचिवाहुः--सगुण इत्यस्य एकत्वसंखपाह्परुणयुक्त इत्यथः । एतदेव च स्फुटीकृतमन्न 
चतुथपादेन-सदेकत्वेन गम्यत इति । वस्तुतस्तु नेदं युक्तम् । तथाहि-भन व्याख्याने पौन सरक्त्यं 
दोषः } नहि कारिकामागस्य भागान्तरेण व्याख्यानं युक्तम्, समानत्वात् । अन्यस्य अन्थस्य 
हि अन्यान्तरेण व्याख्यानं मवति । समाने ग्रन्थे ठ पौनसक्त्वं दोषः । यद्धा गुणोऽ विरोषणं 
पशुत्वजातिरक्षणम् , तेन सहित एव पञ्चः सदैकत्वेन गम्यत इत्यर्थः । इदं इृष्टान्तगभं 
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भ्य एवं विद्धान् सोमेन यज्ञेत' 
इति सोम यागे 
"दसापवित्रेण अहं संमार्शिः 
इति श्रयते ' तत्कस्य प्रहस्य -ंमागेः पराप्तः, एकखश्रुतिसंयुक्तो द्यथं पदाथः 

श्रयते ¦ एवं पूर्वपक्षं कत्वा सिद्धान्तितम्-- 
स्वेषां वा छक्चणत्वादविशिष्टं हि रश्चणम् ( मी चू ३.१।७।१४ ) 

प्रप्र द्वितीयादौ संमार्गो विधीयते ¦ परास्तु यागाथंस्वात्् परिच्छिन्नेन तेन 
यागोपकारादेकत्वविवक्षेव्यक्तम्-- 

चोदिते तु पराथत्वाद्यथाश्रति प्रतीयत इति । ( मी° सू० ९१. १४. ४० ) 
वाक्यविदां राद्धान्तः ॥ ७१ ॥ 

वचनम्, पास्वज।तेरि श्रतस्येकवस्य स्यामे हेतवभावात्तदेकत्वमपि विरोषणतया गम्यत 

इति । 
तदेवं "शुना यजेतः इत्यन प्रागुक्तन्यायद्वथम्चित्थेकस्वं विवक्षितमिति ये वदन्ति 

तस्पतानुसारेण सिदधान्तोऽत्रावस्थापितः : तथाहि--न्यायवादिभिः पुवपश्षोऽत्र कृतः "एकत्वयुक्त- 
मेकत्वस्य श्रुतिसंयोगादिति ) 

अस्याथः--“य एवं विद्वान् सोमेनः यजेत इति श्चति विदिते सोमयगि दशापवित्रेण ग्रहं 
संमा्ठि इति श्यते ! अन्न दद्या शाटकप्रान्तमागः । द्चापविनरेणेति च कमधारयः । तत्रैकस्य 
प्रहस्य समागः प्राप्तः | एक्त्वबोधकाम् मक्तिरूपश्रति (शब्द) संयुक्तो ह्ययं प्रहपदाथं 
श्रयते ! तथा च~श्रहं संमाष्टिः इत्यत्रेकत्वसंख्यायुक्तं ग्रहरूपं वश्तु प्रत्येतव्यम्, एकत्वस्य ग्रह- 
पटोत्तरामविमक्तिरूपश्चत्द संबन्धादिति परूवपश्चसू्राथः । एकत्वस्याम्विभक्त्या सह॒ संबन्धश्च 
वाच्यवाचकभावरूपः । एवं पूवपक्षं र्या सिद्धान्तितम् । सवघां बा लक्षणस्वादविरिष्ठं हिं 
क्षणमिति | 

अस्याथः--वा = अथवा संमागस्य सर्वेषां ग्रहाणां छक्षणत्वाद् = असाधारणधमत्वात् 
सवं अहा: संमाञजनीया, न त्वेकः । हि = यतः संमागरूपं लक्षणमविशिष्टं तुल्यं सर्वेषु श्रदेपु । 
प्राजापत्या नव ग्रहाः इति द्वितीया प्रहे प्राते सति हि संम्गो विधीयते । सच स्वेषु ग्रहेषु 
तुल्य इति । "पशुना सजेतः इत्यत्र पशोस्त॒ यागार्थात् पश्चसामान्येन च यागोपकारार्संभवात्, 
परिच्छिनेनैव = परिमितेनैव तेन यागोपकारदेकत्वविवक्षेयुक्तम् , चोदिते ठ पराथव्वाद् यथा- 
श्रुति प्रतीयत इति । 

अस्याथः-- पञ्चना यजेत इत्ययं गुणविधिः, न त कर्मोतपत्तिविधिः । तथा च यागे- 
ऽन्यत्र चोदिते विहिते च॒ अत्र विधीयमानः पञ्चरूपो गुणः पराथत्वातू=यागाथसवाच्, यथाभरति= 
यथञन्दम् , एकत्वसंख्यायुक्त एव तीयेत । परसामान्येनापरिच्छिन्नेन यागोपकारा्घमवादिति 
वाक्यविदां जरन्भौमांसकानां सिद्धान्त इति ॥७१॥ 

1 
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इदानीं सङ््यावदन्यस्यापि गुणस्याश्रयावच्छेदकत्वद्रारेणं करियाङ्गतयोपादान- 
मनुपाद्ानं वेति सङ्ख्याप्रसङ्गेन विचारयितुं सगुण एवासाविव्युपोद्घाते सत्याह- 

निज्ञातद्रव्यसंबन्धे यः क्मण्युपदिङ्यते 
गुणस्तेनाथिता तस्य द्रव्येणेव प्रतीयते ॥ ७२ ॥ 

निर्जातिः प्रथमं दन्यस्चदन्धो यस्य तस्मिन् क्ण क्रियायां ठैः गुगः शुक्तादि 

विधीयते वेनाद तश्च कमेण: क्रियाक्षगस्य द्रव्यवद् अ्यतः । तथा च संवन्ध इति 
विचारवीजोपक्षेपः । दरव्यसंबन्ध इति च द्रव्यपद्ाथेपक्षे प्राहु । जातिपदाथेपश्र 
तु वक्ष्यति- 

यदा तु जातिः शक्तिवो' ( वा. का. ३ ज!. ७७ ) 
इत्यादि ) 

ननु च क्रिया जनकत्वात् साधनमपेक्षताम्, गुणे तु कापेक्षा तस्याः। अथ 
सगुणेन द्रव्येण निगुणस्यासंभवाज्लन्या च्ियिव्य॒भयापेक्षा, तर्हिं क्रमोऽयं कुतः ?। 
निज्ञातद्रव्यसंबन्धे पश्चाद् द्रव्यवद् गुणेऽप्यपेक्षेति अपेक्षाऽसाम्य्ठोपमा नोपपद्यते । 
अत्रोच्यते । क्रिया तावन् साध्यस्वमावत्वात् साधनमपेक्षते, तच द्र्य भति तदपेश्षो 
पदिद्यमानगुणपेक्षापि तस्य गुणस्य साधनावच्छेदोपयोगाद्धिद्यत एव क्रियायाः 

अतपाः 

संख्यावदन्यस्यापि शक्लादिकस्य गुणस्य स्वाश्रयद्रव्यावच्डैद्कतवद्वारा क्रियाङ्खतया 

विवक्षाऽविवक्षा वेति संख्याप्रखङ्गेन विचारयितुं सगुण एवासौ इति पृवकागकिायां -सञ्जित- 
मेषाथं विदश्दीकतुमिदानीमुपक्रमते-निज्ञात द्रव्यसंबन्धे इति | 

अस्याः -निक्ञतो निर्चितः प्रथमं द्रभ्यसम्बन्धो यस्य कर्मणः तस्मिन् तथाभूते 
कमणि क्रियायां यो गुणः ञयक्छादिः स्वाश्रयद्रभ्यविरोषणतयाङ्गत्वेनो पद्यते = विधीयते, तेनापि 
गुणेन तस्य कर्मणः क्रिया पस्य द्रव्येणेव = द्रव्यवत् अथिता अपेक्षा प्रतौयत इति । तथा च 
स्वाश्रयद्रव्यस्य प्राक क्रियासम्बन्वे निज्ञते सति तद्विदोघणस्य श्युकखादिकस्य गुणस्य क्रियाङ्गतया 
संबन्धो मवति नषेति विचारस्यापक्षेपः = प्रसङ्गः निर्ञातद्रव्यसंबन्धे इत्यनेन कृतः! तत्रापि 

निर्ञाताश्रयसम्बन्ध इत्यनुक्त्वा = निर्ञातद्रव्यसम्बन्ध इत्युक्तिद्रव्यं पदाथ इति पश्चममिप्रस्य। 
जातिपदार्थपक्षे ठ = यदा तु जातिः शक्तिर्वा इत्यादिकं वध्यति । 

ननु करिणा साधनं जनकत्वादपेश्चताम् , गुणे तु तस्याः कोऽपेश्रादेतुः । यदि तु सगुणेन 
द्रव्येण जन्या क्रिया, निर्गुणस्य द्रव्यस्याखंमवादिति द्रव्यगुणयोरुमयोरपेक्षा, इति उच्यते तस्या तर 
निर्ञातदरव्यसंबन्पे कर्मणि पञ्चाद् द्रव्यवद् गुणेऽपि नपेक्षेति अयं क्रमः किंदेतुकः, क्रमिकत्वेनो. 

भमोरपेश्वासाम्याभावाच्च द्रव्येणेव इत्युपमाऽपि नोपपद्यत इति चेदन्रोच्यते । क्रिया तावत् 
साध्यस्वभावस्वसाघनमपेश्चते। साधनञ्च द्रव्यमेवेति तस्या द्रभ्यपेक्ना। द्रव्यविदोषणस्य गुणस्य च 
साघनावच्छेदेनोपयोगाद् द्रभ्यविरोषणतयोपदिश्यमानगुणाअयेक्ाऽपि क्रियाया विद्यत एव | तत्र 

यदव्यवहितं तदन्तरङ्गत्वेन प्रथममपेकष्यम् । तच्चात्र द्रव्यम् । गुणस्तु द्रभ्याषेयतया द्रव्यमुखेन 

१८ 
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तन्न य॒द्व्यवदहितमन्तरङ्क तत् प्रथममपेश््यम्, तथा च (तच्चात्र) द्रव्यम्| गुणस्तु 
तदाधारस्तस्यखेन संबन्धसहो बहिरङ्गः पश्चादपेक्षणीयः । अत एव निज्ञीत इति 
भूताभिधानम् । द्रव्यस्य शाक्तयाधारत्वात् प्रथमं क्रियासंबन्ध इत्यथः । एवं च 
साक्षादसमन्वयादुषमा । एतचवाथक्रमपेक्षयोच्यते न तु शब्दन्यापारापिक्षया 
गामभ्याज श्यताम् ' इति हि वाक्यं सक्रदेव गुणप्रधानमावेन सम्बन्धविशिष्टमथमा- 
हेति न तत्र कथ्िद् विरस्य उ्यापारः ।५२॥ 

एवं गुणद्रन्ययोः श्रौतः क्रियासम्बन्ध उक्तः । इदानीं तयोः परस्परं बाभ्यीय- 
समन्वयमप्रतिपादनायाह- 

कथिदेव शणो द्रव्ये यथा सामध्यलक्षणः । 
क, ॐ 

जाधारोऽपि गुणस्यवं प्राः सामर्ध्यलश्चणः ॥५७३। 
निगुणस्य द्रठ्यस्यासस्मवः साम्यम् तेन छक््यते, तन द्रव्ये । आधारोऽपि द्रव्यं 

गुणस्य समरथ्येन निराधारगुणासंभवस्वमावेन लक्षयते, गुणमात्रं च द्रव्येणपेश्ितं 

क्रियायां सम्बन्धसहो बहिरङ्गः प्रश्चादपेश्षणीयः } अत एव निर्ञातपदे क्त प्रत्ययोपादानेन भूता- 
भिधानम् । द्रव्यस्य साधनत्वशक्त्याधारत्वात् प्रथमं क्रियासम्बन्ध इत्यथः । एवञ्च गुणस्य 
साश्चादसंबन्धाद् द्रव्येणेव इ्युपमोपपद्यते ¦ एष च द्रव्यगुणयोः क्रियायां सम्बर्घक्रम आथ 
क्रमापिक्षयोच्यते न तु शब्दव्यापारापेक्षया । गामभ्याज शुक्लाम्" इत्यादिवाक्यं हि सकृदेव युग 
पदेव च गुणप्रधानभावेन गुणसम्बन्धविशिष्टमथमाहेति न तत्र कर्चिद् विरम्य व्यापारः| 
अत एव श्शब्दबुद्धिकमंणां विरम्य व्यापाराभावः, इति वाक्यविदां सिद्धान्तोऽपीति ॥ ७२ ॥ 

एवं पूर्वकारिकया गुणद्रव्ययोः श्रौतः = स्वाथंबोधनेऽन्यानपेक्षः शब्दः श्रुतिस्तद्रुप- 
प्रमाणज्ञाप्यः क्रियासम्बन्ध उक्तः। इदानीं तयोर्वाक्यीयसमन्वयप्रतिपादनाय = सममिभ्या- 
हारो वाक्यं तद्रपप्रमाणज्ञाप्यसंबन्धप्रतिपादनाय आह-कद्विचदेव रुण इति । 

नन्वत्र कारिकायां गुणः सामथ्य॑लक्षण इति आधारोऽपि सामथ्य॑लक्षण इति चोच्यते | 
साम्यं टिङ्गम् } तदाहुः--शन्दसामथ्यं लिङ्गमिति । किञ्च लिङ्गं वाक्यपेश्चया प्रबलम्, 
भरुतिरूपेकग्रमाणकल्यनया विनियोजकत्वात् । वाक्यन्तु लिङ्गश्रुती कल्पयित्वा विनियोजकमिति 
प्रमाणद्वयन्यवधानेन विनियोजकत्वाद् दुर्बलम् । तदुक्तम्-'श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां 
समवाये पारदौर्बल्यभथविप्रकर्षात् इति । एवञ्च ववाक्थीयसमन्वयग्रतिपादनागरहः इति कथ- 
मुच्यत इति चेदज्ामिधीयते । नात्र शब्दसामथ्य॑रूपं लिङ्गम् । किन्तु निगंणध्य द्रव्यस्या- 
सम्भवः, निराधारस्य गुणस्यासंभवश्चा्र सामर्थ्यम् ! तच्चा्थ॑त्वान्न प्रमाणम् । शब्दसाम्यं 
स्येव प्रमाणत्वात् । किन्तु प्रकृते वाक्यरूपप्रमाणानुप्राहछमिति वाक्यीय एवान्न गुणद्रव्ययोः 
सम्बन्धोऽभिप्रेतो हरेरिति ¦ यदि वु 'साम््य सवंमावानां लिङ्घमित्यमिधीयते' इ्युच्यते तदा तु 
ठेदङ्धिक एवात्र विनियोगो द्रष्टव्य इति | कारिकार्थस्तु--यथा द्रव्ये कश्चिदत्र गुणः अपरामृष- 
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द्रव्यसात्रं च गुणेन, अस्मान् सामर्यादित्याह--रुश्चिदे ?। अपरामष्टजातिमेदौ 
द्रव्यगणो परस्परेणपेश्चितौ । प्रम इति ! प्रतीतिरष्य इत्यर्थः । सामास्यमातरे प्रतीत्य- 
व्यभिचारात्, विरेषाणां व्यभिचारात् ।।५३॥ 

एवमाधाराघेयसामान्यसंसगं छन्धे श्रतयोरेव तयोरेकवाक्यत्वाद्वाक््योयेन 
समन्वयेन परस्परसंबन्धमाद-- 

तयोस्तु प्रथगचित्वे सम्बन्धो यः प्रतीयते | 
न तस्मिन्नुपचातीऽस्ति कल्प्यमन्यन्न चाश्चतम् ॥७४॥ 

पूवापवणितेन सामथ्यन द्र-क् परस्परं गणद्रन्ययोराकांक्षायां सत्यामेकवा- 
क्योपान्तयोरेव समन्वयो यः प्रनीधमे न तत्र बाधः, श्रौतेऽथं स्यागाभावात् । असति 
तत्परित्यागहेतावश्रतपरिकल्पना न न्याय्या । अत एव प्रतीयत इति नि्वीधम्रतीति- 
प्रमाणवामाह । अपोद्धारबुध्याश्रयणे चैतदुच्यते । निरंशे हि वाक्ये पुवमेव विशेष- 
विवक्षा । तथा हि-निरबयवेन वाक्येन विशिष्ट एवाथः प्रतिपादितः ! तत्र प्रति 
पत्त्यथंमेदांरिकतय! अपोद्धारपदाथः परिकल्प्यते सामान्यात्मा } स एव विशेषो 

पिभिः. तित. कदि पट "कतिक [ग . । =+ + ५४ 

जातिभेदः सामान्यरूपः सामर्भ्यलक्षणः = नि्ुणस्य द्रव्यस्थासम्भव सामर्थ्यम्, तेन लक्षयते 
ज्ञाप्यत इति सामर्यकश्षणः प्राप्तः ! एवं गुणस्य आधारोऽपि कश््चिदेवापरायरष्य्जातिमेदः 
खामान्यरूपः सामर्थ्यलक्षणः = निराधारस्य गुणस्य असम्भवसूपं, सामर्थ्यं लक्षणं ज्ञापकं यस्य स 
तथामूतः प्रातः = प्रतीतितो ठन्ध इत्यर्थः । अपरामृष्टजातिभेदौ सामास्यरूथौ द्रव्यगुणौ 
प्रागुक्तसामथ्यम्यां परस्परेणपिश्चितौ । तयोः माप्रान्यमात्रविषयकप्रतीतेः परस्परमव्यभिचारत् 
विदोषाणाञ्च परस्परं उभिचारेण तत्प्रतीत्योरपि परस्परं व्यमिचारादिति ॥ ७३॥ 

एवमाधाराक्चेयभावरूपे समान्य संसर्ग = सर्व॑संसगंभ्यापके संसगे, कन्ध भ्रुतयोरेव 
तयोः = द्रव्यगुणयोः एकवाक्यत्वाद् वाक्यीयसमन्वयरूपं = वाक्षयप्रमाणलम्यसंसगरूपम् परस्पर 

सम्बन्धमाह -- तयोस्तु इति । 

अस्या्थः--तयोःद्रव्ययुणयोः, पृथग्थित्वे त॒ प्रायुक्तरस्या प्रथक् पथक् परस्पयपेश्षित्वे 
च यः परस्परं सम्बन्ध आधाराधेयभावरूपस्तादास्म्यस्षम्बन्धावस्छिन्नतद्रपो बा वाक्यरूपात् 
प्रमाणात् प्रतीयते । तस्मिन् = माधारेयभावरूपे तादात्म्यसम्बन्धाव।च्छतन्नद्रुपे वा ससे 

उपघातः = बाधो नास्ति। न चात्रान्यत् संसर्गातिरिक्तं प्रपियोग्यनुयोगिरल्पमश्रुतं कट्प्यम स्ति 

इति । 
अयं भावः--पूवकारिकोक्तेन सामर्थ्यदयेन पथक् थक् परस्परं गुणद्रभ्ययोराकाङक्षाशं 

सत्यामेकवाक्योपात्तयोरेव तयोर्यः परस्परं संखगः प्रतीयते तत्र बाधो नास्ति, असति भ्रताथ- 
परित्यागहेताबश्रुतकल्पनाया अन्याय्यस्बन श्रुतस्यार्थ॑स्य परित्यागाभावात् । अतप्व कारिकायां 
प्रतीयत इत्यनेन निर्बाधप्रतीतेः प्रामाण्यमनाह | 
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भवति विशेपनंवन्धे उवीति प्रतिवादनोपायक्रमः। तथा च विशेषसंबन्धेऽमि 
सामान्यात्मा षदार्थो न स्वरूपा प्रच्यवते, अपि तु तद्धिशेषनिश्ठ एवावतिष्ठते न त॒ 
सत्यतः सामास्येऽवस्थितानां पदानां विशेषेऽवस्थानश्ुपपद्यते । सामान्यवृत्तीनाम- 
चरितानां तथाभूतानासव तिरोभावदडुत्तरकाटं कोऽसौ विशेषेऽवतिष्ठताम् । न च 
सामान्यविश्चेषयोयु गड् विवक्षा संभवति । विरोषविवक्षायां हि सर्वस्यां नियमेन 
सामास्यादवच्छेदो विज्ञायत इ्युपात्स्य सामान्यस्य स्यागप्रसङ्गः। स च निस्ये 
राब्दाथेसंबन्धे न युक्तः। तिरोभूतश्च निचृत्तोऽनवधायमाणात्मा शब्दोऽन्यस्यापि 
पदस्य सामान्यनिष्ठस्वात् केनचिदप्यप्रतिपादिते विशेषे निर्विषयः कावतिष्ठताम्। 
यदुक्तम्-- ॥ 

सामान्याथस्तिरोमूतो न विशेषेऽवतिष्ठते । 
उपात्तस्य कुतस्त्यागो निवृत्तः कावतिष्ठताम् ॥ इति । 

( वा. का. २।१५ ) 

तस्माद्विशिष्ट एवाथो वाक्यादवगस्तभ्य इत्यश्रतस्य कल्पितस्य कल्पनावकारा 
एव नास्ति । नापि श्रततस्याथेस्य व्यागसंभवः  अपोद्धारपद्ाथोश्रयेणम त्वयं बिचार 

अनम श मफक गीः अटि ८, पिव द प के 

ननु वक्यमलण्डमिति पूवकाण्डे सिद्धान्तितत्वेन वाक्यस्य विरिष्टार्थावबोघकत्वेन गुण- 
द्रव्ययोः सामान्यल्पयोरववोघात् पूवमेव ब्रिशेषरप पस्द गरवबोधात् जथ सामान्यरूपयोस्तयो 

परल्परमपेक्षा। प्राुच्यत इति चेत्सत्यम् | वास्यवाक्यार्थयोर्लण्डत्वेऽपि तत्प्रतिपय्थं पद् 

पदार्थापोद्वाखुद्धयाश्रयेणे तदुच्यत, इत्यवेह । तथाहि -यद्यप्यखण्डन वाक्यन पदार्थ 

दयविशिष्ट एवार्थ. प्रतिपादितो मवति, तथापि तत्पतिपस्य्थं वाक््यवाक्यार्थयोरशां शिभाव- 
कल्पनया सामान्यास्माऽपोद्धारसदार्भः परिकल्प्यते । स एव च सामान्यरूपः पदाभं वाक्य- 
प्रमाणबलात् परस्परं सम्बन्धविरोषमाने सति विरोषो भवतौति वाक्याद् विशिष्टार्थप्रति- 
पत्ताघुपायक्रमः । तथा च विरोष्रसम्बन्धेन विरोषपदार्थस्य भाने सत्यपि सामान्यार्माऽपोद्धार- 

पदार्थो न स्वरूपात् प्र्यवते, किन्तु तद्धिरोषनिष्ट एवावतिष्ठते ! प्राक्सामान्येऽवस्थितानां 

पदानां पर्चाद् विशेषे सत्यतोऽवस्थानन्तु नोपपद्यते | उच्चारणेनासिभ्यक्तानां सामान्यनिष्ठाना- 
पदानां तथा भूतानामेव तिरोभावादुत्तरकेवस्थानासंमवात् । सामान्यविरोषयोगुगपद् 

विवक्षा तु न सम्भवति । सर्वस्यां हि विशेषविवक्षायां सामान्याद् व्यावृत्ति्नियमेन विज्ञायते 

विरोषस्य सद्ा व्याचृत्तरूपत्वादिः्युपात्तस्य सामान्यस्य त्यागप्रसङ्गः । 

न च नित्ये शब्दार्थसंबन्धे एष मागो अक्तः । सानान्यार्थकश््च शण्दस्तस्यामवस्थायां 
तियेमूतो निवृत्तो बाऽनवधा्यमाणस्वरूपोऽपरस्यापि (दस्य प्रतियेाग्यनुथोग्यन्यतरवाचकस्य 
सामान्यनिष्ठत्वात् वाक्यस्थेन केनचिदपि पदेन विशषेऽप्रतिष्ठापित इति निविघयः क्वावतिष्ठ- 
ताम् । तदुक्तम्- 

सामान्यार्थस्तिरोभूतो न विरोषेऽवतिष्ठवे ) 
उपात्तस्य कुतस्त्यागो निवृत्तः क्वावतिष्ठताम् ॥ इति । 

( वा. का. २१५) 
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स्तुतः । . तथा च श्रत्यादीन्यखण्डवाक्यपक्चे नोपपदयन्त इत्याक्षिप्य वाक्यकाण्डेऽपो- 
द्वारपदाथंकल्पनेनेवोपपादितानि । श्रतिप्रतिपादितस्य योग्यस्य स्यागेऽश्रतकल्पना 
न युञ्यते इष्येकवाक्यापात्तत्वमत्र संबन्धहेतुः ! परस्परसंबन्धे हि एकवाक्यता- 
पीष्यते । वाक्याथन प्रधानेन गुणानाम क्षेपादश्रुतपरिग्रहे सर्वत्र वाक्यभेदश्रसङ्गान्न 
कचिदेकवाक्यता भवेत् ॥५४। 

नय च क्रियाकारकसंबन्धे विशोषणविरेष्यभावे च प्रतिपाद्ये वाक्यभेदप्रसङ्गः | 
न चासो न्यास्यः । नैष दोषः । गुणप्रधानभावेनात्र संबन्धद्यसंभवः । स चैकस्मिन् 
वाक्यंऽविरंद्धः । तथा हि -- श्रुतिवाक्यङक्षणमत्र प्रमाणद्रयमस्तीत्याह-- 

क्रियया योऽभिसम्बन्धः स श्चुतिप्रापितस्तयोः । 
आस्मयाश्रयिणोर्वाक््याधियमस्त्ववतिष्टते ॥७५॥ 

श्रुत्या कारकविमक्त्या क्रियायां संबन्धो त्व्यगुणयोः समस्ीषेकतया प्रति- 
पादितः वाक्यादखण्डप्रतिमोत्पत्ताबप्यपोद्धारेण गामभ्याज, ुक्तामभ्याजः इति 
भवयनक इ, 1 व 2 ~ 

क _ 

ञ्ध्यार्थः--सामान्यार्थकद्च शब्द उच्चारितः सामान्यनिष्ठ एव तिरोभूतोऽतो न 
विरोषेवतिष्ठते । उपात्तस्य - श्रुतस्य च सामान्यार्थव्य स्यागहेतो मावात् कुतः कारणात् त्यागः 
निवृत्तश्च सामान्या्थंकः शब्दोऽन्यस्यापि सब्दस्य सामान्यनिष्ठत्वात् केनचिदयप्यप्रतिपादिते विशेषे 
निर्विषयः क्वावतिष्ठतामिति | तस्माद् विशिष्ट एव वाक्यार्थो बाक्यादबगन्तव्य इति नास््य- 
्रुतस्यार्थस्य कल्पनाऽवकाश्ः । न च श्रुतस्यार्थस्य शम्दायसम्बन्धानां नित्यस्ववादे शाल्नसम्मते 
त्यागसंमवः । अयन्तु एत्त्कारिकोक्तो विचारोऽपोद्यसपदार्था्रयेण प्रारम्धः । तथा चाखण्ड- 

वाक्यपक्षेऽनुपपचमानानि श्रुत्यादीनि प्रमाणानि वाक्यकाण्डेऽपोद्धारपदार्थायेणेवोपपादितानि 
रुतिग्रतिपादितस्य == शब्दोपत्तिस्य भवाधितस्य चार्थस्य त्यागोऽश्रुतस्य च कल्पना न युज्यत 
इस्येकवाक्योपात्तत्वमच्र द्रव्यगुणयोः परस्परं संबन्धहेतुः । तयोः परस्परं संबन्धे हि इष्टैकवा- 
क्यता सिध्यति, अन्यथा वाक्यमेदे गौरवम् । वाक्यार्थेन हि विरोष्यतया प्रधानेन द्रव्यरूपेण 

गुणानामाक्षेपादभ्रतपरिमरहे -क्यमेदप्रसज्ञान्न कचिदेकवाक्यता भवेत् ¦ तस्माद् बाक्यमेद्- 
परिहासाय द्रव्यगु गा. परस्परं संबन्धो बाक्यौयोऽभ्युपगन्तव्य इति ॥ ७४॥ 

ननु वाक्यवाक्यार्थयोरखण्डत्वेऽपि तस्प्रतिपच्यर्थमंशांशिभावकल्पनया पदपदार्थयो- 

रपोद्धारबुद्धिसमाश्रयेण द्रव्ययुणग्नोः परस्परं संबन्धो वाक्यरूपात् प्रमाणात् प्रतीयत इत्युक्तं 
प्राक् । तन्न क्रियया सह क्रियाकारकभावसरूपे तयोः संबन्धे परस्परं च तयोविरोषरणविशेष्य- 
भावरूप संबन्पे प्रतिपाद्ये वाक्यभेदप्रसङ्गः, संबन्धद्वयरूपस्य विघेयद्वयम्य संभवात् । स चैक- 
वाक्यत्वसंभवे न न्याय्य इति चेत्, नैष दोषः । सम्बन्वद्यस्यात्र गुणप्रघानमविनावस्थिव्या 
विरिष्टरूपतयां विषेयेक्येन वाक्यमेदाभावात् । तथाहि-क्रियाकारकमभावसम्बन्धावच्छिनो 
विरोषणविरोष्यभावशूपः सम्बन्ध एव विशिष्टोऽत्र प्रतिपाद्यो न तु संबन्घद्वयम् । तस्यच 

प्रतिपादकं श्रुविवाक्यशक्षणं प्रमाणद्वयमत्रास्ति इत्याह--क्रियया येऽभिसंबन्ध इति । 
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पदाथबिभ जनात् ! -गामेवः छ्युक्कामेवः इति गुणगणिनोरेकवाक्योपत्तयो विनियोगो 
वाक्यस्य प्रमाण्येनावतिष्ठते । अश्रतगुणद्रव्यपरिकल्पने हि प्रतिपदाथं क्रियाभेदात् 
गामभ्याज, राक्टां चः इति वाक्यभेदः स्यादित्यकरसयेव प्रवृत््योपात्तगणवििष्टस्य 

द्रथ्यस्य क्रियासमन्वये तदेकव।क्यत्वं पोषितं मवति । नियमो द्रव्यगणयारसधेयान्त- 
रादाधारान्तराच्च ठउ्यवच्छेद्. सति परस्परसंबन्धे । न चान्यनिवृत्तेः शब्दान्तरमस्ति 
वाचकमित्येकवाक्याख्यशष्दोपादानासौ न श्रौतीति वाक्यीयावतिष्ठते। तदुक्तं 
न्यायवादिभिः--  .. 

"अथंकतवे द्रज्यगृणयोरेककर्म्या्नियमः स्यात् ` इति । 
(मो. घू. ३।१३।१२) 

यत्राथकसवं श्रयते बाक्ये तत्र द्रव्यगृणयोर्नियमो मवति परस्परसंबन्धास्मकः। 
ऊतः ? देककम्यात्। एक्रं हि कमं वाक्थाथभूतं क्रियाढक्षणम् । प्रधानदुदिर्य 
द्रव्यगुणौ शेषभूतो विधीयेत इति तयोः प्रस्पराकांकषसवदिकवाक्यतायां सामाना- 

अस्यार्थः --तयोगुणद्रग्ययोः क्रियया सह॒ योऽमिसंबन्धः सध्यसाधनमाविषक्षणः स 
भ्रुतिप्रापितःनश्रुतिरूपेण, विमक्तिश्रुतिकूपेण प्रमाणेन प्रापितः । मश्रयाश्रयिगोः=माधाराधेयरूप- 
योस्तयाविरोषणविरोष्यभावल्भ्यो नियमस्तु आघेयान्तयदाधायन्तराच्च व्याब्रत्तिरूपो व्यवच्छे- 
दस्तु बाक्रयाद् = वाक्यरूपात् प्रमाणादवतिष्ठत इत्येव भ्रुतिवाक्यरूपप्रमाणद्वयलभ्यस्तयेविदचिषटः 
संबन्ध इति | 

अयं भावः --कारकविभक्तिरूपया भरत्या द्रभ्यगुणयोः क्रियायां संबन्धः समश्चीर्षैकतयां 
= साभ्येन प्रतिपादितो न तु युणप्रधानमावेन | तथाहि--बाक्यादखण्डवाक्याथेविषयक- 
प्रतिमोत्पत्तावपि अपोद्धारेण 'गामभ्याजः शुक्छामभ्याजः इति पदार्थविमजनेन क्रियायां 
विनियोगात् । 

एकवाक्योपात्तयोगुणयुणिनोः परस्परं "गामेवः, शयुक्लामेवः इव्येवं सामानाधिकरण्येन 
विनिग्रोगः = संबन्धस्तु शाक्यलश्नणप्रमाणबलदवतिष्ठते | यदि तु वाक्यार्थयोरनन॑शसेन वाक्ये 
श्रुते गुणद्रभ्ये विहाथाश्रुते गुणद्रभ्ये परिकल्प्येत तर्हि प्रतिपदाथं संबन्धिमेदेन क्रियाभेदाद् 
"गामभ्याज, शुङ्काञ्चः इत्येवं समुच्चितयोरन्वयेन वाक्यभेदः स्यादिति एकरसयेव प्रवच्या=वाक्यस्य 
योगपदयेनैव प्रब्या, उपात्तुणविशिष्टस्य द्रव्यस्य क्रियासमन्वये वाक्यप्रमाणादभ्युपगते सति 
तदेकवाक्यत्व पोषित मवति । एकवाक्योपात्तयो द्रव्यगुणयोः परस्परं संबन्धे सति आधेयान्तरा- 
दाधारान्तरास्च व्यवच्छेदरूपः = व्याबत्तिरूपः नियमस्तु अन्यनिच्रत्तिरूपस्य स्वस्य वाचकशब्द्ा- 
न्तराभावदेकवाक्यनामकरब्दोपादानक एव = एकवाक्यसूपशब्दप्रमाणलमभ्य एव, न तु श्रौतः, 
पदाथद्वयसंबन्धस्य वाक्यदरत्तिगम्यत्वेन भुतिशक्त्यगोचरत्वाद् इत्येवं वाक्यया एव = वाक्य- 
प्रमाणलम्या एव, अन्यनिढृच्निमूलोक्तनियभरूपाऽवतिष्ते । तदुक्तं न्यायवादिभिः--अर्थेकत्वे 
द्रव्यगुणयोरेककरम्यान्नियमः स्यादिति । 

भस्या्थः--बाक्यवाक्यार्थयोरखण्डत्वेन एकरिमन् वाक्ये कारकबिभक्तिरूपया भ्रत्यो 

पात्तयुणविशिष्टस्य द्रव्यस्य क्रियान्वयेनार्थकत्वे प्राक् प्रतीते सति पञ्चादपोद्धारकल्पनया द्न्य- 
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धिकरण्यान्यथानुपपन्त्या असत्यपि संबन्धवाचकषष्ठीटक्षणविभक्तिश्रवणे विरोषण- 
विखेष्यभावसंबन्धावसाय इति सूत्रार्थोऽस्मन्नयानुगुणः [५५ 

एवमवस्थिते सतीदमत्रापततीस्याह- 

तच द्रव्यगुणामाये प्रत्येकः स्याद विकल्पनम् । 
श्चतिपरासो हि संबन्धो बरवान् वाक्यलक्षणात् ॥७६॥ 

शरुतिश्राप्तः श्रत्योपस्थापितः क्रियाकारकसंबन्धः वाक्यं लक्षणं लक्ष्यतेऽनेनेति प्रति 
पादकं यस्य तस्माद् अच्व्छन् इति तस्य सवेथा त्यागाभावः ! साक्षाद् द्वितीयाश्रुतिस्तिड- 
विभक्तिश्च श्रौतसंबन्धावेदिका, अन्योन्यस्वरूपानुदिद्धयोः क्रियाकारकयोः प्रतीतेः । 
वाक्यीयस्य तु संबन्धस्य साक्षा दाचकं नास्ति) केवछमुभयस्येकव।क्योपादानाद् योग्टा- 
थंससन्वयपदान्तरसमबधानात् परस्परेण संबन्धो व्यवस्थाप्यत इति श्रुत्यपेक्षवा 
दुबेखत्वम् । पदान्तर पेक्षणाच्च पदान्तरस्य नियतस्य सन्निधानाभावान्नावदयं 

न ~ म न प~ ~~ ~न = =^ 

गुणयोवक्यप्रमाणेन परस्परं संबन्धे सति आधेयान्तरादाधाराम्तरास्च व्यवच्छेदरूपो नियमः 
प्रतीतः स्यात् । तत्र देतुः-रेककर्म्यादिनि | एकं कमं वाक्यार्थभूतं क्रियारूपं यरिमम् वाक्ये 
तदेककमं तस्य भावस्तच्चं तस्मादिति । 

अयं मावः--वाक्यार्थभूतं क्रियारूपं प्रधानमुदिश्य द्रव्यगुणौ रोषभतौ = तदङ्गमतौ 
विधीयेत इव्येकन्न रोषत्मेन तयोः परस्पराकाङक्चत्वाद् परस्परं संबन्धेनैकवाक्यतायां सत्यामसत्यपि 
संबन्धव(चकषष्ठीलक्षणविभक्तिश्चपणे सामानाधिकरण्यान्यथाऽनुपपत्या इतरसंबन्धानवच्छिन्नस्य 

सामान्यभृतस्य विरोषणविशेष्यमावरूपस्य संबन्धस्यावस्रायः = निश्चय इत्येवमेतत् सू्ना्थोऽस्मत् 
सिद्धान्तानुगुणः ॥ ७५ ॥ 

एवं द्रव्यरुणयोः क्रियायां साध्यसाधनमावरूपस्य संबन्धस्य श्रौतत्वे तयोः परस्परं 
संबन्धस्य च विरोष्यविरोषणमभावरूपस्य वाक्यीयत्वे वा स्थिते उवेतच्छागामावे कृष्णच्छागाक- 
म्मनवत् छागाभावे पिष्टपिण्डीमाल्म्य कृती स्यादिति चोद्मत्र दशंने आपततीत्याह- त्र 
द्रव्यगुणाभावे इति 

अस्याथेः--तत्र = तस्मिन् , प्रागुक्ते दशने, द्रन्यगुणाभावे = द्रभ्ययुणयोरन्यतरस्यामावे, 
प्रत्येकं द्रव्ये गुगे वा, बिकल्पनम्-प्रतिनिधिविषयकं विरोषरूपेण कल्पनं स्यात् । ह 
भरुतिप्रा्ः = विभक्तिशरुतिप्राप्तः, साध्यसाघनभावकभणः संबन्धो वाक्यलक्षणात्~वाक्यप्रतिपाद्यात्- 
विरोष्यविरोषणभावलक्षणात् संबन्धाद् बख्वान् = वाक्यप्रमाणापेश्चया भरुतिरूपप्रमाणबलवक्वस्य 
पूव॑तन्तरे व्यवस्थापितत्वात् } प्व श्रुत्या द्रव्यगुणयोरुभयोः प्रत्येकं क्रियान्वये तत्तदमापे 
प्रतिनिधिकल्पनं स्यात् । वाक्यलक्षणस्य संबन्धस्य बख्वत्वे तु विरोष्यविरोषणयोरभयो- 
नियतत्वान्न प्रतिनिधिकल्मनं स्यादिति |. 

` त्रयं भावः--श्वेतं छगमालमेत' इत्यत्र द्वितीया भरुतिरित्विभक्तिश्ुतिश्च श्रौतस्य 
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वाक्यीयस्ंबन्धो विशेषणविशेष्यभावर्श्चण इति तस्मिन् बहिरङ्गे निव्ररोऽपि 
श्रोतस्यान्तरङ्कध्यानिष्चचिः । एवं च श्वेतं छागमारमेतः इति वाक्ये शेताभावे कषण- 
स्यालम्भनवच्छागाभवे पिष्टपिण्डीमारभ्य कृती स्यादिति चोध्मच्र दीने ।७६। 

जातिपदाथंनये तु सिद्धयतीष्टव्यवस्थेत्याह- 
यदा तु जातिः शाक्तिवां क्रियां प्रत्युपदिश्यते | 
साम्यात् संनिधीयेते तत्र द्रव्यगुणौ तदा ॥७७॥ 

'केषांचित्साह्ष्र्यण जानिः शक्तयुपलक्षणम् ; इति 
( व° का० ३जा० ३) 

जाल्युपरश्चिता दाक्तिः जातिपदा्थं प्रतिनिष्युपादानाथं क्रियासाधनत्वेन चोदयते 
इत्यक्तत्वाज्जाति. शक्तर्भत्याह । अत्र दशने न द्रव्यगुणयोः श्रौतः क्रियाभि संबन्धः, 
अपि तु जातिक्रिययोः, शक्तिक्रिययोवो विभक्तिप्रापितः संबन्धः| निराधारयोश्च 
अ 9221 

संबन्धस्य साध्यसाधनभावलक्षणस्य साक्षादावेदिका, परस्परानुविद्धयोः क्रियाकारकयोस्ताभ्यां 

प्रतीतेः | वाक्यीयस्य वतु संबन्धस्येतरसंबन्धानवच्छिन्नविरोषणविद्योष्यमावलक्षणस्य साक्ाद् 
वाचक प्रकृते किमपि नास्ति, केवलं क्रियाकाररुक्चणस्यो मयस्येकवाक्योपादानात् परस्परसमन्व- 
ययोग्यार्थकपदान्तरसमवधानात् परस्परेण संबन्धो व्यवस्थाप्यर इति श्रौतस्सबन्धापेश्चया वाक्यीय- 
संबन्धस्य द बेत्वम् ¦ पदान्तरपेश्षणादपि तदपेश्चया तस्य त्वम् । तथादहि- पद् न्तरस्य 
समानाधिकरणस्य नियमेन सन्निधानाभावात् नावश्यं वाक्यीयः संबन्धः संबन्धान्तरानवछिन्न- 

विरोषणविरोषष्यभावलक्षण इति तस्मिन् बाक्यीये बहिरङ्गे निद्ृत्तेऽपि श्रीतस्थान्तरङ्गस्य तस्या- 
निब्न्तिः । एवच्च व्रकृतवक्यि इवेताभावे कृष्णस्यारूम्भनववत् छागाभावे पिष्टपिण्डकमारुभ्याऽपि 

कृतकृत्यः स्यादिति द्रध्यपदाथवादे चोद्यमापततीति ॥ ७६ ॥ 

जातिपदा्थवदि वु नेदं चोद्यम, कन्दु सिध्यतीष्टव्यवस्था दइत्याद-यडां वु 

जातरिति | 
अस्याथः-- वद् तु जातिपदा्थवादे जाति नस्युपलक्षिता शक्तिर्वा साघनाख्याऽऽलम्भ- 

नादिक्रियां प्रति साधनस्वेनोपदिदयते-वेतं छागमालभेत इति वाक्ये विधीयते तदा तत्र वाक्ये 

नियाधारसयोर्जाति्यक्त्योरसम्भवखक्षणात् सामर्थ्यात् तयोयधारमूतं द्रभ्यं तदाधेयमूतो गुणश्च 
सन्निधीयत इति द्वयोरपि द्रव्यगुणयोः सामर्थ्यप्राप्तत्वमघ् दशन इति तयोः परस्परं सबन्धो न 
श्रौतो विभक्च्युपस्थापितत्वामावात्, किन्तु वाक्यीयः । जातिक्रिययोस्तदुपरक्षितशक्तिक्रियी्वा 
संबन्धस्तु सुसिङ्विभक्तिम्यां प्रापितः श्रौतः | श्रौतसंबन्धस्यान्तरज्गत्वबख्वन्वाभ्याञ्च न जाति- 
राधारभूतस्य द्रव्यस्य प्रतिनिधिः ¦ वाक्यीयसंबन्धस्य ठ सामर्थ्यपरा्तस्य बहिरङ्गत्वदु ब॑रत्वाभ्यां 
विक्ेषणी भूतस्य गुणस्य प्रतिनिधिरिति विवेकः । जाल्युपरुक्षितक्चक्तेसाधार भूतस्य द्रव्यस्य ग्रति 
निधिस्व॒ संमवस्येव | द्रध्यान्तरे तज्जातेरमावेऽपि तत्र॒ तच्ियासाघनत्वसंमवादित्यमिप्रत्य 
जातिः शक्तिव॑ति मूके उक्तम् । "केषाञ्चित् साह्यं जातिः शक्युपलक्षणम्' इति जा्युपल? 
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जातिदक्तथोरसंभवात् समर्थात् संनिधापितं स्वाधरं द्रव्यं, तेनापि स्वाधेयो गण 
इति योरपि द्रव्यगुणयोः सामथ्यप्राप्रत्वम् ।॥५७]। 

ततश्च प्रतिनिधिषिषये- 

जातीनां च गुणानां च तुल्येऽङ्न्ने क्रियां प्रति ¦ 
गुणाः प्रतिविधीयन्ते छागादीनां न जातयः ॥७८।। 

द्रव्यव्यवधानाद् द्वावपि जातिगणो क्रियाङ्गभावमयुभवत इति तुल्यत्वम् । 
तत्र तथापि छागादीनां सम्बल्धिस्यो जातयो त प्रतिनिधीयन्ते। छागाभावे मेषो 
नाखभ्यते, अपि तु गणानामेव प्रतिनिधिः प्रसिद्धः खेताभावे कृष्णोऽपि छाग 
आङभ्यते ॥ ५८ ॥ 

कात्र युक्तिरित्याह- 

न्यक्तिराक्तेः समासन्ना जातयो न तथा शणाः 
साश्चाद् द्रडयं क्रियायोगि गुणस्तस्ाद विकल्पते | ७९ ॥ 

क्षिता शक्तिः प्रतिनिध्युपादानाथ क्रियाक्षाघनत्वेन चोद्यते 'जातेविरोषणत्वोपलक्षणस्वयोरन्यतर- 
दएधित्य जातिः पदाथ इति वदेः इति प्रारुक्तत्वादिति ॥ ७७ ॥ 

ततस्च प्रतिनिधिविषये एषा व्यवस्था भवतीत्याह-जातीनाचेति । 
अस्याथः--द्रन्यपरिच्छेदद्वारा नातीनाञ्च युणानाञ्च क्रियां प्रति क्रियानिरूपितेऽङ्गत्वे 

ठल्ये सत्यपि छागादीनां गुणाः इवेतादयः प्रतिनिधीयन्ते = प्रतिनिधिना विनिमीयन्ते, जातयो न 
परतिनिधीयन्ते | अन्न हेतुस्त्वग्रिमपद्येन वक्ष्यते | 

अयं भावः--जातिगुणी द्वावपि स्वाश्रयद्रव्यम्यवधानात् क्रियाङ्गभावमनभवतो न 
साक्षादिति क्रियाङ्गभावे द्योस्वल्यत्वम् | तथापि तन्न छागादीनां संबन्धिन्यो जातथो न प्रति- 

निधीयन्ते क्रियाश्चक्तयावत्स्वाश्रयद्रव्यं, यावद्द्रव्यकाल्कछ तत्र तासां सन्निधानात्, जात्याश्नय- 

द्रव्यस्यैव च क्रियाशक्तत्वात् । अतद्छागामावे मेषो नालभ्यतेऽपि त॒ गुणानामेव प्रतिनिधिः 
प्रसिद्धः, तेषामयावद् द्रव्यमावित्वादयावद्द्रन्यकालूमावित्वाच्च । अतः श्वेताभावे कृष्णोऽपि 
छाग आडभ्यत इति ॥ ७८ ॥ 

काऽत्रोपपत्तिरित्याहद-ग्यक्तिशक्तरिति | 
अस्याथः--यथा जातयो व्यक्तिशक्तेः = शक्तस्य द्रव्यस्येति यावत् । समासन्नाः=सम्यक्- 

संबद्धाः यावद्द्रध्यभावित्वाद् यावद्द्रब्यकारुभावित्वाच्च, तथा गुणा न, उक्तदेवद्रयाभावात् | 
किञ्च द्रव्यं साक्षात् क्रियोपयोगि, गुणस्त॒ तदृद्वारेति अप्रधानत्वाद् गुणो विकल्पते = प्रतिनिधी- 
यते, न त॒ द्रभ्यम् ;तत्प्रतिनिषेस्तक्तियायामसामर्थ्यात् । तच्छददो ठ द्रव्ये तज्जात्वारोपेण तत्कि 
यासामथ्येमस्त्येवेति कदरादौनां खदिरदिसदश्ानां खदिरादि प्रतिनिधित्वसम्भव इति । 

१९ 
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व्यक्तिलक्तेः द्रव्यशक्तः, शक्तस्य द्रऽ्यस्येत्यथः । शक्त्यायत्तो द्रव्यस्य क्रियो. 
पयोग इति शक्तिग्रहणम् । उत्पत्तिप्रभृत्याविनाादन्वयादधिष्ठानसंबन्धयोश्चैक- 
काठस्वादासन्ना द्रव्ये जातिः! गुणास्तु तन्निष्ठोत्तरकारभाविनः काङान्तरपरिवासा- 
द्स्योन्यस्वभाषपरिणामिन इति द्रव्याद् विप्रकृष्टः । यदि नाम न समासन्ना गणाः 
कृथमेत्ताबता विकल्प इस्याह--सक्षाद् एष्य क्रियायोगि इति । ॥ 

एतदुक्तं भवति। यदि प्रल्यसनपेक्षय गुणः साक्षात् क्रियायोगी स्यान्न विकल्पेत । 
यदा तु द्रव्यं साक्षात् क्रियायोगि, जातिगुणौ तु तद्द्वारेण तदा प्रत्यासत्तिधि- 
प्रकषेचिन्ता जायते । तथा हि-द्रव्यं साक्षाच्छक्तं क्रियासंबन्धक्षमभिति तद्द्वारेण 
समन्वययोम्यं तत्रासन्नं न विकल्पते जातिरूपमिल्यन्यजातीयस्य न प्रतिनिधिः, अपि 
त्वन्यगुणस्य। छृष्णेऽपि छागे छागवुद्धिरन्वेत्येव । अन्यजातीयस्योपादाने तु जातेरामक- 
त्पायास्स्यागे सवेथेव साधनभेदात् क्रियान्तरमेव स्यात्। कदरे तु सादर्यात् खदिुद्धे- 
रनपगमः। एतश्च जातिपक्षे युभ्यते, श्रौतस्य जाचिरूपस्यात्यागात् । द्रव्यपदा्थपक्षे तु 
जातेरनमिधेयाया उपलक्षणतवान्त्यागेऽपि नास्ति श्रौता्थस्याग इति जस्यजातीयस्यापि 
प्रतिनिधिखप्रसङ्गः । श्रौतस्य संबन्धस्य च द्रव्यपदाथेपक्षे पूवं गणद्रन्ययोः साम्य- 
सुक्तम् इह तु सामध्यदाक्षेपे प्रत्यासन्ना जातिनं त्यज्यत इति जातिपदाथपुत्कषेयितुमेवं 

अयं भाव.--अशक्तस्य क्रियोपयोगादशंनात् शक्तिपरतन्बो द्रव्यस्य क्रियोपयोग इत्य- 

भि्ेस्य ब्यक्तिशक्त रिवयुक्तम्, न तु व्यक्तेरिति । द्रभ्यस्योत्पत्तिमारम्याविनाशाद् द्रव्येजातेरन्वया- 
तस्याद्रव्याधिष्ठानसम्बन्धयोश्चेककाल्त्वाद् द्रव्ये आसन्ना जातिरिव्युपेयते । गुणास्व॒॒तचिषटो- 
तरकारूभाविनः = द्रव्यस्थिव्युत्तरकाल्माविनः “उत्पन्नं द्रव्यं क्षणमगुणमक्रियञ्च तिष्ठति इति 
नेय यिकेरभ्युपगमत्, कालान्तरपरिवासादन्योन्यस्वमाबपरिणामिनः = कालान्तरेऽपि स्थितेः 
परस्परं स्वमवेन परिणामिन इत्ययाबदद्रव्यभावित्वेन द्रव्याद् विप्रकृशः | 

ननु यदि द्रभ्यस्य न समासन्ना युणाः, कथमेतावता तेषां विकल्पः = प्रतिनिधिरिति 
परे आह-खाक्चाद् द्रव्यं क्रियायोगीति) अयमभिसन्धिः-यदि द्रव्यमनपेक्षय गुणः साक्षात् क्रिथा- 
योगी स्यात्तदा प्राधान्येन साक्षात् क्रियायो गिसेन च द्रव्यवत् स न विकल्पेत = न प्रतिनिधीयेत । 
यद् तु द्रभ्यं साक्षात् क्रियायोगि, जातिगुणौ तु तद् द्वरेण वद्योगिनौ तदा तयोः प्रत्यासत्तिविप्र- 
कर्षचिन्ता जायते । तथाहि-तच्कियारक्तं दर्यं सक्षात् तत्कियासंबन्धक्षममिति तद्द्वारेण 
क्रियायां समन्वययोग्यं तन्नाख्न्नञ्च जातिरूप न विकल्पते = प्रतिनिधीयत इईत्यन्यजातीयस्य 
द्रव्यस्य न प्रतिनिधिः अपि वु अन्यगुणस्य मः। कृष्णेऽपि छागे छागहुद्धेरन्वयात् । अन्य- 
जातीयस्य मेषदेरपादाने ठ॒ द्रभ्यात्ममूताया जतेसूयागे स्व॑थेव क्रियासाधनकमंभेदात् क्रियान्त- 
रमेव स्यादिति तत इष्टफलासिद्धिः । कदरे तु खदिरसदरो - साहश्यात् खदिरस्वारोपेण खदिर- 
बुदधेरनपगम इति - खदिरस्य कदरः प्रतिनिधिमवत्येव, अन्यजातीयत्वुद्धेरभावात् ¦ एतच्च 
सवं जातिपदार्थपक्षे यु्यते । श्रौतस्याथेस्य जातिरूपस्यात्यागात् । द्रव्यपदाथपक्षे त॒ जातेर- 
पदाथत्वेन पदायभूते द्रव्ये विरोषणत्वामावेन तत्रोपलक्षणत्वात् तत्वागेऽपि नास्ति भरोताथत्याग 
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विचारितम्, अत एव "यदा तु जातिः" इति तु शब्दः पूवेस्माद् विशेषणाथंः । तदे- 
तद्धाष्येऽभिदहितम्- 

यत्र ह्यन्यतरदु द्रव्यं तसखधानम्, न हि श्चुक्छामाखमेतेति पिष्टपिण्डोमारुभ्य 
कृती भवतिः इति ! (म० मा० २।१।५६ ) 

प्रत्यासन्नतरत्वाज्तेस्तद्वाची द्रव्यराब्दोऽभिप्रेतः, न गणोपसजंनद्रव्यवाची | 

अनिधौरितरूपस्य हि द्रव्यस्य जातिसत्मरूपनिधरणो पयो गिनी स्वात्मप्रदानेनारोपिता 
तदाकारतां प्राप्नोति । तस्प्रतिनिधोौ वस्त्वन्तरभावाचोदितस्य त्यागप्रसङ्गः ॥ ५९ ॥ 

पूर्वोक्तं पक्षमन्यमतत्वेनोपसंहरति-- 
साभ्येनान्यतराभावे विकल्पः कैधिदिष्यते | 
अतटणोऽतदछागः स्यान्मेषो वा तद्धणे भवेत | ८० ॥ 

यथा जातिद्रेव्यो पलक्षणम् , निरूपाधेरथंस्यान्यवहायेत्वात्, एवं गणोऽपि 
तथा जातिवद्ाधारनियतो गुणा नीकादिवोय्वाकाशचादेस्तदभावादिति सति साम्ये ये 

द -न केक 

इत्यन्यजातौस्यापि प्रतिनिधित्वग्रसङ्गः। द्रव्यपदार्थपन्ते गुणद्रव्ययोः क्रियायां श्रौतस्य 
संबन्धस्य च पूवं पञ्चसकप्ततितम्यां कारिकायां साग्यसुक्तम् | अस्यां कारिकायान्तु तत्रैव पक्षे 
जातिगुणयोः सामर्ध्यादाक्षेपे स्वाश्रयद्रव्यस्य प्रत्यासन्ना जातिनं स्यन्यत इत्येवं जातिपदाथमुत्कषै- 
यिठमेवं विचारितम् । अत एव “यदा तु जातिः" इत्यत्र त॒ शब्दः पूर्वस्माद् द्रभ्यपदाथपक्षाद् 
विरोषणाथंः = व्याद्चयर्थः । तदेतत् सव भाष्येऽभिहितम्-- यत्र ्न्यतरद् द्रव्यं तत्प्रधानम् , 
नहि श्युक्डामाख्येत' इति पिष्टपिण्डमालभ्य कृती भवतीति } जाति गुणयोखमयोरपि स्वाश्रय- 

द्रव्ये प्रत्यासन्नत्वेऽपि जातेस्तत्र प्रस्यासन्नतरत्वात् तद्बाचीद्रव्यञ्चब्दोऽत्र भाष्येऽभिप्रेतः, न ठ 
गुणोपस्जनद्रव्यवाची, उत्तरवाक्यविरोधात् ।! जातेरविरोषणत्वदशायां हि द्रभ्यसामान्यस्या- 
निर्धारितरूषस्यात्मस्वरूपनिर्धारणोपयोगिनी जातिद्रव्ये आयेपिता = विदेषणतया विनिवेशिता 
खती स्वास्प्रदानेन तदाकारतां = द्रव्याकारताम् प्राप्नोति । द्रव्यप्रतिनिधौ तु प्रतिनिषेवं- 
स््वन्तरताच्चो दितस्य = यास्त विहितस्य छागस्य त्यागप्रसङ्ग इति जातिपदार्भवादो पपकत्तिः ॥७६॥ 

पर्वोक्तं द्रभ्यपदार्थपक्चमन्यमतत्वेनोपसंहरति-सप्मयेनेति | 
अस्यार्थः- द्रन्यपदार्थपक्षे जातिगुणयो खभयोरपि द्रव्योपलक्चणत्वसाम्येन तयोरन्यतरा- 

मा विकल्पः = प्रतिनिधिः केदिचद् = द्रव्यपदायिक्व्याडिदशनस्थितेरिष्यते । भत्छागोऽत- 
द्गुणोः = उवेतगुणोऽपि प्रतिनिधिः स्यात्, तद्गुणः = श्वेतयुणो मेषौ का । मेषोऽपि छागाभावे 
प्रतिनिधिमवेदिति | 

अयं मावः--विरोषणोपलक्षणोपाधीनां स्वाश्रयव्यवच्छेदकानाम भावे ऽर्थस्याभ्यवहाय॑तवाद् 
यथा जातिद्रव्योरलश्चणम् . एवं गुणोऽपि । तथा जातियया नियताधारे वतते तद्वद् गुणोऽपि 
नीछादिर्नियताधारे वर्तते, वास्वाकाशादावभावादिव्येवं साम्ये सति ये व्याडिदश्चनस्थिता द्रव्य 

पदार्थिका द्र्यवद् मेच्यत्वरूपं = विरोष्यत्वरूपम् द्रव्यलक्षणं प्रां गुणमपि तत एवाभिधेयं 
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दरव्यवद्ध यत्वाद् द्रव्यढक्चणप्राप्तं गुणमप्यभिधेयं मन्यन्ते व्याडिदरेनस्थिता द्रव्य 
पदार्थिकाः, तेषां गणोऽपि क्रियासंबन्धं जातिवद् द्रत्यह्वारेणाहतोति श्रौतसंबन्ध- 
परिपोषाथं वाक्यीयसमन्बयत्यागेन योरपि गुणद्रव्ययोः प्रतिनिष्युपपत्तिरित्यन- 
सिमतमपि पक्षं मतास्तरत्वेन निदिशवि कैश्चिदिति । द्रव्यस्य हि प्रतिनिधिमाष्यकार- 

प्रभूतिभिः शिष्टे नाङ्गोकृतः ॥ ८० ॥ 
एवं प्रासङ्गिकं परिसमाप्य प्रकृतमेवादुसन्धातुमाह- 
जातेराभितसंखयायाः प्रवृततिरुपलमभ्यते । 
संख्याविशेषखुत्छस्य कचित् सेव प्रवर्तते ॥ ८१ ॥ 

प्रासङ्गिगकेन पुवेभ्रस्तुतस्य ठ्यवधानादुक्तमप्येतत् पुनः स्मारितं सामान्ये नाधिकं 
विरोषं वक्तुम् ॥ ८१ ॥ 

तथा हि- 

पराङ्गभूतं समान्यं युज्यते द्रव्यसंख्यया । 
स्वाथ प्रवतेमानं तु न संख्याभवलम्बते ॥ ८२ ॥ 

{0 

मन्यन्ते । तेषां मते जातिवद् गुणोऽपि द्रव्यद्वारेण क्रियासंबन्धमहंति । शवे्तमारूमेतः, “छागमाल- 
मेत इति वाक्यभेदमाभिसय इति श्रौतस्य संबन्धस्य साध्य्ाधनमावस्य प्रबलस्य परिपोषारथं दु बलस्य 
वाक्मीयसमन्वयस्य परस्परं विरोष्यविरोषणमावलक्षणस्य परित्यागेन योरपि गृणद्रभ्ययो 
प्रतिनिध्युपपत्तिरिति स्वानभिमतं पक्षं मतान्तसस्वेन नि्दिशति-कैद्विदिति । अत्रारुचिवीजन्तु 

द्रव्यस्य प्रतिनिधिर्महामाष्यकासदिभिः शिष्टेनाम्युपेत इति| एतेन छाधवानु्डीते जातिपदाथ- 
पश्च एव स्वसम्मतिहरिणा दक्षिता ॥८०॥ 

संख्यावदन्यस्यापि गुणस्याध्रयावच्छेद्कस्वद्मारेण क्रियाङ्गतयोपपादनमित्येवं प्रासङ्गिकं 
परिसमाप्य संख्याया आश्रयावच्छेदकत्वद्वरिण क्रियाङ्गत्वमिति प्रकृतमेवानुखन्धाव॒माद-- 
जातेरिति । 

अस्याथः--आधितसंख्यायाः = संखयामाधितवत्याः जातेः क्वचिद् गुणस्य विधेयत्वे 
“पय्ुना यजेतः इप्यादो क्रियाङ्गद्या प्रततिः शाछेषूपरमभ्यते । क्वचिद् गुणस्यानुवा्यत्े श्रं 
संमा" इस्यादौ सैव = जातिरेव संखयाविशेषम्-एकत्वसंख्यामुत्छज्य क्रियाङ्गतया प्रवतत इति ] 
प्रागुक्तेन प्रासङ्गिकेन प्रागुक्तस्य पृग्रकृतस्थ व्यवधानेन विस्मरणादुक्तमपि एपतत्कारिकोक्तं 
वस्तु अधिकं विरोषं वक्त पुनः सामान्येन स्मारितमित्यवगन्तन्यम् ॥८१॥ 

तानेव विषान् वक्तयुपक्रमते--पराङ्गभूतमिति । 
अस्यायैः--“पश्चना यजेत इत्यादौ पराङ्गमूतम्-स्वाध्रयावच्छेदकंस्वदारेण क्रियाङ्गभूतम् , 

पदशत्वादिरूपं सामान्यं द्रभ्यसंखयया = परवादिगतयेकत्वादिकया संख्यया युज्यते । ग्रहं संमा 
इत्यादो उदेश्यत्वरक्षणमाथं प्राधान्यमश्चित्य स्वार्थम् = स्वष्य संमार्जनलक्षणमर्थं प्रयोजनं 
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पव राब्देन व्यापारेण विधीयमानानूद्यमानतेन गणप्रधानभावमःभरित्य 
गणेऽपि ग्रहं संस्याविवक्षितेति प्रतिपादितम् । इदानीं त वास्तवं गणग्रधानभाव- 
माभचिव्य गणे संख्या विवक्ष्यत इति न्यायोऽवतायेते ॥ ८२॥ 

यज्ञेत पशुनेत्यत्र यज्यथायां पशश्चतौ । 
क्रतां केन पशुना प्रधानं मवति क्रिया ।॥ ८३ ॥ 

यागस्य प्राधान्यात् तत्साधनभूतः पञ्युरिव्येकेन यागसंपत्तौ प्रधानस्य क्रिया- 
लक्षणस्य वाक्याथंस्य निष्पत्तेगुणसेद प्रस्यनाद्रात् पराज्गमूतमचत्र पञ्चुसामान्यं द्रव्य 
संख्यया युञ्यत इति जातेरा्नितसंख्याया अत्र प्रवृत्तिः । तथा हि- प्रधानं गणभेदे 
सत्यावत्ततेति क्रियान्तरमेषेतत् स्यात् ॥ ८३ ॥ 

ततश्च न प्रधानानुयायिनो गुणाः स्युः, अपि तु प्रधानं गुणाबुयायीव्येतदनिष्टं 
प्रसव्येतेत्याह-- 

यावतां समवो यस्य स कर्यात्तावतां यदि | 
आलम्मनं गुणस्तेन प्रधानं स्यात् प्रयोजितम् ॥ ८2 ॥ 

संपादयितुं प्रवत॑मानं तु तदेव सामान्य अ्रहस्वादिलक्षणमेकत्वादिकां संख्यां विवक्षया नावम्बते 
नाश्रयत इति । पृव॒ शाब्दं व्याप्ारमाधित्य विधीयमानत्वानू्यमानत्वाम्याञच गुणप्रचानभाव- 
माभित्य गुणेऽपि ग्रहे प्राजापत्या नवग्रहाः इत्यादि विधिवाक्योपात्ता नवत्वादिका संखंया 
विषक्षितेति प्रतिपादितम् । इदानीन्तु "्पद्यना यजेत इत्यादौ शाम्दं वास्तवञ्च गुणप्रधानमाव- 

माश्चित्य गुणे पश्चौ संख्या विवक्ष्यत इत्येतदर्थं न्यायोऽचावतार्यते ॥८२॥ 

उदाहरति-यजेत पशुनेत्यत्ेति ! 
अस्या्थंः-- यजेत पञ्चनाः इत्यत्र पशुतो = पशुशब्दे यज्यर्थायाम् = यागाङ्भूते, 

यागाङ्गभूतार्थवाचके सतीति यावत्) प्रधानं यागक्रिया एकेन पदन कृतार्थां भवतिजस्त्रार्थसंपादने 
समर्थां मववि । अतो न पश्वन्तस्मपेश्चते | पश््वन्तरपिक्षणे हि क्रियान्तरत्वसंपच्या गुणानुरोषेन 

प्रघानमेदः कल्पितः स्यात्, स चानिष्ट इति । 

अयं मावः--वैयाकरणनये क्रियायुख्यविरोष्यकबोधस्य स्वीकारेण यागस्यात्र प्राधा- 
न्यात् पर्यस्तत्साधनमत इत्येकेन पशना यागस्॑पत्तौ प्रधःनस्य क्रसारूपस्य वाक्यार्थस्य सिद्धः 
पशोगुणत्वेन तद्भेदं प्रत्यनादराद् यागाङ्गम्तमन्र परत्वरूपं सामान्यं स्वाध्यद्र्यसंख्यया 
सामानाधिकरण्येन युभ्यत इति संख्यामाशरिताया एव पश्ुखजातेरत्र स्वाश्नयव्यवच्छेदकतया 
यागाङ्खत्वेन प्रवृत्तिः ` तथाहि-पशुना इत्यव रण्दोपात्तायाः संख्याया अविवक्षथा पद्यरूपस्य 
गुणस्य सेदाभ्युपगमे सति तदनुरोषेन प्रधानं क्रियाऽऽव्तैतेति पश्वन्तरसाघनकं क्रियान्तरमेवैतत् 
स्यात् } ततद्च गुणा न प्रघानाड्रोधिनः स्युः, अपि तु प्रधानमेव युणानुरोधि स्यादित्येतदनिष्ट 
प्रसन्येतेति ॥८३॥ 
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स्य इति । अधिकारिणः । अङ्गप्रयुक्ते च प्रधाने प्रधानत्वमेव तस्य न स्यात् › 
तस्ति गणानां च गणत्वमिति संरक्ष्योऽयं नय इत्यभिम्रायः ॥ ८४ ॥ ॥ 

स्वार्थ प्रव्मानं त न संख्यामवरम्बतेः इव्यत्रोदाहरगमाद-- 

संद्रज्यमानतन्त्रे तु ग्रहे यत्र क्रियाश्चतिः । 
संख्याविशेषग्रहणं नैव तत्राद्वियामहे ॥ ८५ ॥ 

मृज्यमानो प्रहार्थस्तस्तरं यत्र ग्रहे अ्रहरब्दे ¦ विशेषणसमासो वायम् । संशरञ्यनानं 

च सत्रं च तसिमिन् ग्रहे संस्कायेत्वात् प्रधाने संमाजेनक्रिपाधाः शब्देन प्रधानमृताया 

यत भुल: श्रु संमार्टिः इत्यत्र, तत्र स्वशब्देन प्रतिपादितस्यापि संर्याविशेषस्यंक- 

स्वखक्चणस्य विवक्षा न भवति। उत्पत्तिवाक्यानुसारेणानेकसंख्यस्यव तस्यात्र 

विवध्षितत्वात् । न हि संमार्गोऽत्र तन्त्र्, यनैकेनापि ब्रहखक्षणेन साधनेन तस्य 
संपत्तावनेकोपादानं पश्चुवन्निष्फङं स्यात्, अपि तु प्रहस्तन्त्रभिति यथासंभवं तस्य 
संस्फार इति संख्याविशेषमुर्सन्यात्र जातिः प्रवतेते ॥ ८५ ॥ 

(क 

एतदेबाह--यावतां संभव इति | 
अस्यार्थः--अधिकारिणां द्रव्यसाम्यमेदेन यस्य यागाधिकारिणो यावतां पद्यूनामा- 

रम्भनस्य संभवः स्यात् स यदि तावतां पद्यूनामारूम्मनं कुर्यात् तदा तेनाधिकारिणा प्रधानीमभता 

यागक्रिया स्वस्मिन् गुणमतैः प्रशभिरावतंनाय प्रयोजिता स्यात् । तस्चानिष्ठमिति . अयमभि- 
सन्धिः । प्रधानं यद्यङ्खेन प्रयुक्तं स्यात्तदा तस्य प्रधानत्वमेव न स्यात्, गुणानाम् = अङ्गानाञ्च 

तत्प्रति गुणत्वं न स्यात् , उभयनिरूप्यत्वादुभयस्येति प्रागुक्तो गुणेऽपि संखया विवक्षाद्षिषयको 

नयः संरक्षय इति ॥८४॥ 

“स्वार्थं प्रवतंमानन्व॒ न संखयामवलम्बते" इव्यत्रोदाहरणमाह--संमृज्यमानतन्बे इति । 

भस्थार्थः--यतच्र तु संमृज्यमानतन्तरे = संमरञ्यमानो अरहपदार्थस्तन्तरं विवक्षितं यत्र प्रहे ग्रह 
शब्दे त्सिमिस्तथा मृते । यद्वा संमृज्यमानवन्त्े इति कमधारयः । संमूृत्यमाने तन्त्रे च = विवक्षिते 
च, रहे संस्कायेत्वात् प्रधानेऽपि ग्रहं समष्टि इति क्रियाश्रतिः=संमाजंनक्रियायाः शब्दतः प्रधानी 

भतायाः भतिस्तत्र स्वशब्देन म्रहमित्यनेन प्रतिपादितस्यापि संख्याविरोषस्येकत्वलक्षणस्य ग्रहणं 

नैवाद्वियामहे । ्राजापत्या नवमहाः इत्याद्यत्पत्तिवाक्यानुसारेणानेकसंख्यस्येवातर ग्रहस्य विवक्षित- 
त्वात् ! नहि संमागक्रिया श्रहं संमाष्टि" इत्यत्र प्राधान्येन विवक्षिता येनैकेनापि महलक्षणेन साध- 
नेन तस्या निष्पत्तौ अनेकग्रहोपादानं “पशुना यजेत” इत्यन यागे पश्वन्तरोपादानवन्निष्फं स्यात्, 
अपि त॒ समागंक्रियया संस्कायंस्वेन प्राधान्याद् प्रहस्तन्त्रम् = विवक्षितमिति यथारुभवं तस्य 
संस्कार इति संख्याविरोषमेकत्वलक्षणमुत्सम्यात्र ग्रहत्वजातिः स्वाश्रयन्यवच्छेद्धारा संमागेक्रियाज्ञ- 
तया प्रवतत । "पश्चना यजेत' इत्यन्न तु न यागः पश्चर्थः, किन्तु पशुरेव यागार्थं इतिं प्रङृताद् 
वैपरीत्यमिति तत्र पश्ुत्वजातिः संख्याविरोषमाधित्येव क्रेयाङ्गतया प्रवतत इति ।॥८५॥ 
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तदेवं “गुणे संख्या विवक्ष्यते" न तप्रधानभूत इत्यत्र शाखीयं ज्ञापकमाह-- 
शिष्यमाणपरे वाक्ये यदेकम्रहणं कुतम् । 
रषे विरिष्टसंख्येऽपि व्यक्तं तल्लिङ्दशेनम् ।॥ ८६ ॥ 

सरूपाणामेकरोषः' इत्यत्र शिष्यत इति शेष इति कम॑साधनरोषशब्दाश्रयण 
हिष्यमाणः अवतिष्ठमानः, परः प्रधानम् एकशेषटक्षणेन संस्कारेण संस्कायंत्वाद् भवती 
तयेकवचनान्तस्वादेकसंख्यायुक्तेऽपि प्रतीते शेषाष्दे यत्युनरेकशब्दोपादानं तत् स्वाथं 
प्रबतेमानं प्रधानभतं सामान्यमाधारगतसंख्याश्रयेण न प्रवतेत इत्यस्याथंस्य ज्ञापकं 
स्फुटम् । भावसाधने त रोषदब्डे दोषणक्रियायाः प्राधान्यम्, नं शिष्यमाणस्यति 
द्विबह्ठोरपि ८ दयोबेहूनामपि ) शोषणमेकमेवेति, एकत्वे विवक्षितेऽपि द्विबहोनि- 
वारणाथंमेकशब्दोऽथं वानेवेति न ज्ञापकं स्यात् ॥ ८६ ॥ 

एवं "गुणे संख्या विवश््यते' इति न्यायं बेदिकोदाहरणप्रष्ठपातितयावस्थाप्य 
प्रकृतोपयोगितां दशयित व्याकरणेऽप्युदाह्रणमत्राह- 

समासप्रत्ययविधौ यथा निपतिता अरतिः 
गुणानां परतन्त्राणां न्याथेषेवोपपद्यते ॥ ८७ ॥ 

तदेवं पदाना यजेत इत्यत्र शम्दतोऽर्थतद्च गुणेऽरथ संख्या विवक्ष्यते, न व्वर्थतः ग्रधान- 

भते, शाब्दतस्च गुणभते प्रे इत्यत्र शाल्लीयं ज्ञापकमाह--शिष्यमाणपरे इति । 

अस्यार्थः--शिष्यमाणपरे == शिष्यमाणोऽवतिष्ठमानः चन्दः परः प्रधानम्, एकशेषरूपेण 

संस्कारेण संस्कार्यत्वाद् भवति यन्न तत्र वाक्ये शेषे = रोषञचब्दे, शेषे इत्येकवचनान्तत्वाद् बिशिष्ट- 
संख्ये-एकत्वसंख्यायुक्ते प्रतीते सत्यपि यदेकग्रहणं कृतम्, तद् व्यक्तम्स्फुम् , स्वाथ प्रवततमानं= 

स्वप्राधान्येन पवतैमानं न व॒ पराङ्गतया, अतश्व प्रधानमृतं सामान्यं स्वाधारगतसंख्याश्रयेण 
न प्रधत॑त इत्यस्यार्थस्य लिङ्गदर्शनम् = ज्ञापकदशंनमिति । 

अयं मावः--“सरूपाणामेकरोष एकविभक्तौ" इति सूते रषशब्दः शिष्यत इति रोष इति 
कर्मसाधनस्तत्रेकवचनोपादानादेव एकत्वलामे सिद्धे पुनरेकपदो पादानं प्रागुक्ता्थस्य ज्ञापकमिति । 
यदि तु रोषशब्दो मावसाधनः स्यात्तदा रोषणक्रियायाः प्राघान्यम् . न तु दिष्यमाणस्येति द्वयो 

बहूनामपि शब्दानां शेषणमेकमेवेति रोषगते एकत्वे विवक्षितेऽपि द्वयोनहूनाञ्च शब्दानां रोष- 
निवारणार्थमेकपदं सार्थं कं स्यादिति चैयर्थ्यांभावे ज्ञापकं न स्यादिति ॥८६॥ 

एवं श्युणे संख्या विवक्ष्यते इति न्यासं “पश्युना यजेतः इति वेदिकोदाहरणयपृष्ठपातितया- 
उवस्थाय्यास्य स्यास्य व्याकरणे उपयोगितां दर्शयितुमत्राप्युदाहरणमाह-समासप्रत्यय- 
विधाविति । 

अष्यार्थः-समासप्रत्ययविधौ, समासविधौ = सुप्पुपेत्यादौ. प्रत्ययविधौ = डन्याप् प्रातिपदि- 
कादिव्यत्र, रथा = येन प्रकारेणेकत्वं प्रतिपादयन्ती श्रुतिस्तत्तद्विभक्स्यन्तपदरूपः शब्दः, ओोत्रयो 



क 
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सुप्सुपा? इत्यत्र समासस्य विधिरिति तस्यव प्राधान्यम् । न ह्यवयवानामिद् 
मनुश्ासनम › सुदाय ते षामन्तभूतत्वात् स्वातच्त्यामावात्। न चाप्यवयवाः कचनान्र 
वस्ततः सन्ति । विशिष्टेऽथं समासपद्स्यासिन्नश्येवं प्रवृत्तेः । यथोक्तं बाक्यकाण्डे- 

त्राह्यणार्थो यथा नास्ति कश्चिद् ब्राह्यणकस्बरेः इति । (वा० का० २१४) 
असिन्नस्य सपासपदस्येव परिकल्पित्तपृवपरावयव विभागस्य सच्िकीर्पिततत्वय् । 

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां हि विरिष्टाथशब्दावधारणम् । तो चात्र समासपदे राज- 
पुरुषादौ स्तः ! समुदायेन विशिष्टस्य संबन्धस्य प्रतिपादनात्, अबयवाभ्यामप्रति 
पादनात् । सम्रुदायसंस्कारप्रयुक्त एव चावयवानां दिभक्तिरो पहृस्वत्वपुंवद्धावादि 
संस्कारः । जवयवसंरकारनन्तरीयकत्वात् सदय संस्कारस्य । तस्मादत्र समासविधौ 
यन प्रकारेणेकत्वसंख्याशुपःदःरेकल्वं तनि््द्पन्वी श्रुन्तिः सुष्ठुपाः इति शब्दोपनि 
पतिता श्रोत्रविषयश्चाकमागता, तेनेव प्रकारेण न्ययेनोपयच्तें युज्यते । श्रुतमेकत्वं 
विवक्ष्यत इत्यथः । कोऽसौ न्याय इत्याह गुणानां परतन्त्राणामूः इति । प्रधानवश्च- 
वतित्वाद् गुणानाम् अवयवानां यां संख्यामुपाद्ायार्थे प्रवृत्ता अस्ति, “सुप्सुपा इति 

निपतिता = धोत्रविष्रयमावमागता, तथेव = तेनैव प्रकारेण गुणानामवयवानां विधिरूपप्रधानपर- 
तन्त्राणां संख्या विवक्ष्यत इति न्यायनलेनोपपचते = संख्या विशेषेण युन्यते । श्रतमेकत्वं विवक्ष्यत 
इत्यर्थः ¡ यद्दा-यथा निपतिता = येनेव प्रकारेणाध्वच्छब्दस्वरूपं स्वरूपमात्रेण प्रतिपादयन्ती 
्रोत्रयोर्निपतिता तथैव गुणानां परतन्वाणामित्यादिर्थः पूववत् | 

केचित्त “ड्य प्रातिपदिकात्? इति ग्रहणकवाक्याद् यथाश्रुतिर्निपतिता = निगता 
डन्यन्तादावन्तात् प्रातिपदिकादिति वथेव गुणानां परतन्त्राणामिति न्यायवलेनोपप्ते = संख्या- 
विदेषण युज्यते } तत्र ्ेतमेकस्वं विवक्ष्यत इति व्याचक्षते । किन्तु यभानिपतिता श्रुतिरिति 
इदं वाक्यसस्यार्थस्यावाचकमितीदं व्याख्यानमुपेक्षयम् । नहि डन्धापूप्रातिपदिकादिति बाक्य- 
माभ्ित्योपप्छवमानं प्रातिपदिकं वाक्यश्रतिविषयम्, किन्तु वाक्यम् | तत्रेव तस्याः भ्रतेस्ता 

त्पर्यात् ! तदत्र संख्याविवक्षायां बहुभ्यो डन्धापूप्रातिपदिकेम्यः स्वादेरेकस्य प्रत्ययस्य परत्वा- 
संभवात् प्रकृति्रयानुरोषेन तिराते प्रत्ययः तथा च विधेयत्वेन प्रधानं प्रत्ययो गुणभूत 
प्रकृत्यनुयायि स्यान्न तु गुणास्तदनुयायिन इति । अयन्तु कारिकाऽर्थाऽभिसंहितः | सुप्सुपेत्यत्र 
विषेयत्वेन समासस्येव प्राधान्यं, नत्ववयवानाम् । नदीदमवयवानामनुशासनम्, तेषां समुदायेऽ- 

-न्तरभूतत्वेन तद्गुणत्वात् । किच्चाखण्डे विरिष्टेऽथं अखण्डस्मैव समुदायस्य प्रदृततेने समासे 
वस्तुतोऽवयवाः सन्ति इति समुदाये परििल्पितत्वेनापि तेषां गुणस्वम् । 

तदुक्त वाक्यकाण्डे-- 
ब्राह्मणार्थो यथा नासि करद् ब्राह्मणकम्बडे' इति } (वा० का० २।१४) 
भभिन्नस्य = अखण्डस्य हि समासपदस्येवान्वयव्यतिरेकाभ्यां परिकल्पितपुवपरावयव- 

विभागष्य संस्कार इष्टो न त्ववयवानाम्) अवेयवीभृतश्चब्दतदर्थाधिताभ्यां हिं अन्वयव्यतिरेका- 
भ्यामवयवाथांवारणे सति विशिष्टशब्दाभिताम्यामन्वयव्यतिरेकाभ्यां विशिष्टार्थावधारणम् | 
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श्रतिस्तस्घंल्यायो गिनमेवाथ प्रदविपद्यनीत्येकेकस्य स॒वन्तस्य समसः कष्टश्चिर 
इत्यादौ भवति, न तु बहूनां अद्रत्कष्टं श्रित इवि ! द्वितवीयःस्तजक्ेराश्रर 1दनेकस्य 
हि सश्चसे तस्यानियतत्वादनवस्थःतन् प्रधणन्भूतः समासोऽनिरमेन प्रतीयेत इतिं 
दिष्ठवातच्तस्यानुग्रहयो निखटदः रथादिति प्रत्यवयवं लमःस्सद्ञच गुणायत्तं प्रधः 
†स्यात्+ नत गुणाः प्रकःननुयाखन ईइंत्य्थः। 

दन्द्रबद्नोश्यश्तु "अनेकम् इति वचनसामथ्योदनेकपदकेयवः समासोऽभ्युप- 
गतत एव् ! यत एव च लिङ्गदेन्यत्र संख्याविवक्षासिद्धिः । ् रःयव विधौ अपि 'दयाप््रा- 
तिपदिकम्ट्, इत्यत्र समाहारदन्निर्दि्टायाः प्रातिपदिकलक्षणायाः प्रकृतेः सिद्धरूपाया 

अनुवादन श्वा दिक्रिधिवाक्येऽधिकारादपूवस्य स्वादे रेकवाक्यतया प्रत्ययस्य विधान- 
ते तस्य प्राधान्यौत्तदङ्गे प्रातिपदिके यथःश्रतसंख्याङ्गोकरारः । 

$ नु च सुप्सुपा इति विभक्तयेकसवस्य प्रतिपादितत्वादस्तु संख्याविवक्षा 
'ङय)प्प्रातिपदिकाद्, इस्यत्र तु कःरावेकत्वसंख्या श्रता यस्या विवक्षोच्येत ! यदि समा- 
हरेकत्वं, तदयुक्तम् , तस्यं सवनाय न्धत्वात्, समुदायाच्च प्रत्ययो त्पत्तरविवक्षित- 
स्वान्न तस्येकल्वमत्र विवक्षितत्वेन सतिप, जपि तु प्ल्येकमचयवानाम् । तेषा चात 

नि ऋः ५ अः सप ४ कदत ~ = + ए ॥ भभव + । 

काननेन, ध 

। तौ चात्र समासपदे राजपुरषाद्विन्वयभ्यतिरेके स्तः | ४: रैष्डूर्य विरिष्ट संबन्धस्य पदसमु 

शन्दोपनिपतिता छुपपद समीपगता सती शरोत्रविक्षयतां गता, तेनैव प्रकारेण गुणानां तः सुर 

न्यायवलेन स॑ख्याविशेषेणोपपच्रते=युज्यते, विभक्तौ तमेकस्वं विवद्यत इति यावत् । अवयवानां 
गणानां प्रघानवश्षवतिखाद् यां संखामुपादाया्थं प्रबृत्ताऽस्ति सप्सुपेति प्रतिस्तत्संश्यायोगिन- 

मेवार्थ प्रतिपादय ~त्येकेकस्य सुबन्तस्य समासः कष्टश्रितः" इत्य।दौ मवति, न ठु वहूनां “मदत्कषट- 

भितः? इति । द्वितीयान्तजातेरा्रयादनेकस्यं हि समासे ठतस्यानियतत्दाटनवस्थानात् = अव्यव- 
स्थानात् प्रधानभूतः समासोऽनियमेन प्रतीयेतेत्यनिष्ठप्रसङ्गात् तस्यानुग्रहो निराङृतः स्यादिति 

प्रत्यवयवं समायभेदात् खमाससरूप विधेग्त्वेन प्रघानमवयवरू गगुणायन्तं स्यात्, ठ गुणाः ̀ मरधाना- 

नुयायिनः स्युरिति } दन्दबहुबीदहिसम।सयोस्त॒ सप्पुपेत्यनुत्तायेपि अनेकमित्युपात्तवचनसाम- 
ध्यादनेकपदावथवः समासोऽभ्युपगम्यत एव । विरद्धसख्याबो घकपदामावे चास्मा ईव लिङ्गात् 

सख्याविवक्षासिद्धः । प्रत्ययविधावपि 'ड्याप्ः तिपदिकात्' इत्यत्र समाहारढन्द्रनिदिष्टायाः ्राति- 
पदिकलक्षणाया. सिद्धरूपायाः प्रकृतेरनुवादात् स्वादि विधिवाक्ये तस्या अधिकाराः पूवस्य स्वादेः 

प्रत्ययस्य विधानमिति तस्य प्राघान्यात्तदङ्ग प्रातिपदिके भरतायाः सख्याया अङ्गीकारः | 

ननु थुप्सुपेति विभक्तय कत्वस्य प्रतिपादितस्वादस्तु संख्याविवक्षा, “डाप् प्रातिपदिकात् 

ह्यत्र तु समाहारदरन््े समुदायेकप्वं श्रुधते । समुदायाच्च प्रत्ययोत्पत्तरयिवक्षितस्वान् तस्थैकत्व- 

० 
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वृत्तावन्नमेत वाद् दवित्वादि्रतियोग्येकत्वं न प्रतीयते, अपि सखनिज्ञौतसंख्याविरोषाणि 
स्वश्पसःत्रेण डनयस्खाद्धिपदिकानि } भवतेवे तद्यस्माकं दक् प्रदर्दिता । चयमप्यधुना 
तद्यंवं त्यएचक्ष्मह-- यथा निपतिता भतिः यनैव प्रकारेण न्त्रः अथेवच्छब्दरूपं च 
स्वरूपम्धात्रेण प्रतिपादयन्ती निपत्तिता । तथा च तावति तात्पयेमिति न छदीयमपेक्षते 
द्विवचनवबहूवच नान्तानामसमासाद् व्रत्तो संख्याविदोषानवगतेः प्रतियोग्यापेश्चासस्तरेण् 
च द्वित्वाद्यनुस्पत्तेः) अतश्वाथीत् प्रत्येकत्वं “ङ्थःप्प्रातिपदिकाद्' इति वदतो विवष्ितम्। 

जन्यं तु ग्रहुणकवाक्यादस्माद् यत् श्रःत्िपङ्किकं जायते ङथन्तादाबन्तात् प्राति- 
पदिकादित्ति, तत्र ्रतमेकत्वं विवक्ष्यत इति व्याचक्षते, अत्र तु “पथा निष्तिता शरुतिः 
इत्यवाचक्रम् । न दहि प्रापिपदिकमुपष्छवमानं वाक्यश्रु्तिविषयम् । तदत्र संख्या- 
विवक्षायां वह्ृभ्यो ङम्थाप्प्रातिपदिकेभ्यः स्वादेः प्रत्ययस्य परत्वासंमदायथाप्रक्ृत्या- 
वर्तत प्रत्ययः । तथा च गृणानुयायि प्रधानं स्यान्न तु गृणाश्तदनुयायिनः। 

ननु च स्वादीनां प्रकृतिसंबन्धस्य विधीयमानस्कत् कथं तेषां प्राघास्यम् } एव ' 
सपि प्रकृतीनां तावद् गणत्वं सिद्धमिति तत्र "गृणे संख्या विवक्ष्यते इति सिद्धोऽ- 
स्मन्नयः। न च प्रकृतिरेव प्रत्ययपरतया संचिकीर्षिता। प्रकृतिप्रत्ययपरिकल्पनेन 

मत्र विवक्षितत्वेन प्रतिपाद्यम् । भपितु ्तयेकमवयदगीनामेकल्वमत विवक्षितम् । अवप्रवानाञ्चात्र 
बृ त्तावन्तर्गत्वाद् द्वित्वादिविगेध्येकप्वं न तेषां प्रतीयते । किन्तन्र इततर्वनिर्ञातसंस्याविरो 
षाणि छनव्रापुप्रातिपदिकानि स्वरूवमात्रेण प्रतीयन्ते । तदुक्तम्- 

अभेदेकत्वसंस्याया वृत्तौ भानमिति स्थितिः 
इति चेति सांपरतमेवं व्याचक्ष्महे । यथा निपतिता श्रतिः, यथा = येनैव प्रकारेण 

निपतिता = अर्थवच्छब्दस्वरूपं स्वरूपमात्रेण `प्रतिपादयम्ती निपतिता । तथा च तावति तात्य 

मिति न संख्याविरोषाकगमा्थं द्वितीयमपेश्चते । दविव्चनवहुवचनान्तानामसमासे च न दत्तौ 
संख्याविरोषाविगतिः । अतियोग्यपेश्ामन्तरेण च न द्विताचुसखत्तिः । 

अपेश्चाबुद्धिजन्यास्तु स्व द्ित्वादयो मताः ।' 
इति शाल्नस्थितेः } अतश्च डन्थाप्-प्रातिपदिकादिति वदतोऽरथात् प्रर्येकमेक्रत्वं विवक्षित- 

मिति। यदपि स्वादीनां प्रकृतिसंबन्धस्य विषीयमानलतेन तदपेक्षया गुणत्वम् , तथापि स्वादीनामपि 

विधीयमानल्वेन तदपेक्षया प्रकृतीनां गुणत्वमिति “गुणे संख्या विवक्ष्यते" इत्यस्मन्नयस्तत्र सिद्धः 

न च प्रकृ्िरेव प्रत्ययपरत्वेन संस्करत॑मिष्टेति प्रकृतेः प्राधान्यमिति वाच्यम् । प्रक्ति- 

प्रस्ययपरिकल्पनेन पदध्येवान्बाख्येयत्वात् तस्येव लोके प्रयोगात् | ननु प्रत्ययपरत्वेन संस्कृता 
प्रकृतिरेव पदमिति रीव्याऽपि प्रकृतेरेव प्राधान्यमिति चेन्न । प्रक्रियामेदविकल्पेन प्रकृतेरसत्य- 

त्वाद् विकल्परहितं पदमेव सत्यमुदिश्य तात्पयंष्य्या तत्र संस्काररदृत्तेः। शक्तं पदम् इति 
रीस्या मरकृतिप्रत्ययसंघातस्य वाक्यत्वेन वाक्"(थप्राघान्ये तु विध्यन्तराप्राप्तत्वेन अएवस्य प्रत्यय- 
स्थेव विधीयमानत्वात् प्राधान्यमिति सर्व॑था प्रकृतेगुणत्वमेवेत्ति तदर्थं संसख्याविवक्षासिद्धिः। 
अत एवात्र कारिकायां समासप्रत्ययविधावियुक्तम् । तदुक्तममियुक्तः-- 
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पद्स्येवान्वाख्येयत्वान् तस्येव रोके प्रयोमात्। यद्यपि च प्रत्ययपरत्वेन 
संस्छरता प्रकतिरेव यदम्, तथारि तात्पयेदश्ष प्रकृतेः प्रक्रियामेदेनासस्यत्वा- 
द्विकल्यं पदमेव सत्ययुदिर्य संस्कारप्रत्तिः! वाक्याथग्राघान्ये त्वपूवेस्य 
प्रत्ययस्येव विधीयमानत्वात् प्राधान्यम् ¦ जत दव `ससासप्रव्यग्विधौः इत्याह । इथं 
च नात्र भिन्नवाक्यतयत् संबन्धिविधानम् , प्रक्रियाः; प्रकृत्यनवःरेनैरुवाक्यतया 
स्वादीनां विधानात् । सुप्रिडोरविरोषविधानादिति तु संख्यावाच््यभदाश्वद्रःय 
न तु प्रकृतिबाक्येनापि नैकडा्यतात्र ५ ५ व्यम्) न चेकवाख््य्तर 
विधाने प्रत्ययसंज्ञासम्बन्धो चिटश्चणः प्रवृत्तिमदु# चिना न शक्यते विधातम्, 
विधि संबन्धौ हि पूर्वम् ततो विधःनाल्छ्व्धस्गाना स्वादीनां प्रत्ययसंज्ञासंबन्धः 
सतो हि कार्यिणः कायण भवित्तव्यमिति.वाच्यम् । साविनोऽपि बुद्धया विषयी- 
कृरमाद् भाव्यमानावस्थानामेव प्रस्ययादिसंज्ञासमन्वयादिव्येक्वाक्यतयेवात्र 
प्रत्ययविधिग्रन्थकाराभिमतः ॥ ८७ ॥ 

किमेष एवोत्सगः "गणे संख्या विवक्ष्यत इति । नत्णाद-- 

प्रकृतिप्रत्ययौ सहाय बरुतस्तयोः प्रत्ययाथः प्रचो इति भूषणसारे ¦ अच प्रत्ययविधा- 
विध्युक्स्या प्रत्ययस्य विघीधमानत्वेन प्राधान्यं स्पष्टमेवोक्तम् } ̀ बर: प्रक्ृतेगुणत्वम् ! हत्यया 
परस्ययस्य भिघेयत्वेऽभ्युपगते सति न वाक्वमेदे+ ङन्यापप्रातिप दिकरूपमिन्न संबन्विविधानम् 1 
के पदश्यानंशत्व सत्यत्वेऽपि च प्रक्रियायां प्रकृतिप्रव्ययकोरन्वयन्यतिरेककल्छिताया प्रागुक्तानेक- 

प्रकत्यनुवादेनैकवाक्यतया स्वादीनां समुदायस्येकत्वेन विधानात् ! विषेयसेदे हि वाक्यभेदो, न त॒ 
अनूद्यमानमेद इति हि मौमांसकानायुदषोषः । 

न च सुपतिोरविरोषविधानादित्युक्तमाकरे, तत्व सुिङरूपग्रत्ययभदेन प्रस्ययविघावपि 
वाक्यमेदोऽभ्युपगत एवेति वाच्यम् । तस्य वाक्यस्य सुत्िङ्कूप -त्ययतिषठद्धिवव संख्याप्रयुक्तवाक्य- 
मेदाभिप्रायेण प्रबृत्तत्वात् । न तु उ्यपूप्रात्िपदिकरूपप्रक्ृतिवाक्येनापि नैकवाक्यताञ्र 
विवक्षितेति मन्तव्यम् । न च ङ्यापृप्रातिपदिकरूपभिन्नपङ्कवयेकवाक्यतया स्वादीनां विघने 
तेषां विकश्षणः प्रत्ययसन्ञासबन्धः प्रकृतिभेद प्रयुक्तविधिशाख्रपव्चतिमेदेन विना न शक्यते 
विधातुम् । पूवं हि स्वादीनां विचिस्तेषां पकृति पंबन्धडच । ततः पश्चाद् विधानाल्छन्धसत्ताकानां 
तेषां प्रत्ययसंज्ञा-बन्धः, सतो हि कार्यिणः कायण भवितव्यमिति अस्यैव युक्तत्वादिति वाच्यम् | 
भाविनोऽपि बुद्धया विषयीकरणाद् माव्यमानावस्थामुपगतानामेव स्वादीनां प्रकृत्या प्रत्थय- 
संज्ञया च युगपत् संबन्धाभ्युपगमेनैकवाक्यतयेवात्र प्रत्ययिधिग्रन्थकारामित, न सवत्र पूव 
प्नाक्तरीत्या विधेमेदकाच्मेदम्परं बिधिक्लाल्लधदत्तिमेदमाधिस्य बाक्यसेदः प्रत्ययविधौ दरेरभि- 

 ग्रेत इति ।[८७॥ 

ननु गुणे संख्या विवकष्पत इति नियमः किंमित्याश ङ्क्य प्रायिकत्वेनोत्सगं॑दष इत्याह- 
गुणेऽपीति । 
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सण्टे.दै नाङ्गीक्रियते पधानान्तरसिदयं । 
ख कतां तथा कमंरयविरिष्टः प्रतीयते । ८८ ॥ 

3 मति । एवं च सति कृता अवरिलिध्यः एनोः इत्ति संबन्धः| छ द्धि गुणः| 
ईप्सिततमं तु कम संह द्वरेगाधोयमानसंस्कारं प्रधानम् = “भध 3 | री 
प्सिततमं कर्म इत्यत्र कमसंज्ञायां विधीयमानायां तस्या एव तया वा संस्ियमाणस्य 
कमणः प्राधान्यात् कतु: क्रिययः ईप्सित्तममिति स्वःश्रयक्रिय्पसंबन्धितया कर्त 
निदिदयसानो गुणोऽ : डः स्ने ात्तचिङ्कदस्यः = {नवश्द्न्ः „ कृ ( कत णां च्च 

क्छिययेप्छित्वसस्यापि कमैसंज् रिषं भूयः प्रधानद्ु्रडर ---न अद्स्म्ते 

समासम्रन्ययविधो तु बहूनां सुवन्तानौ. लमासेऽन्यवस्था स्यान् , उद्धतवस्यःजियत- 
त्वान् । कमशंज्ञा ह् बहुविपया उवयननुसेवतोति न दोषः ¦ प्रस्ययविधिरपि बहुभ्यः 
प्रकृतिभ्यो नासि, परत्वस्यानिदा इत्) तथाच खशूपकार्तिक उक्तम्-- 

"एकविभक्ताविति चेन्नाभावाद् विश्क्तः' इति ! (वा. १।२।६४ ) 
क ^ विष = न [1 = शर क ५ 4 ॥ ति ~ त, [1 क । 

अध्या्थः-- प्रधानान्तरसिद्धये = एकस्मादन्यस्य ्रधानस्य सिद्धयेगुणेऽपि -ख्या नाङ्गी- 

क्रियते! यथा कर्हरीप्सिवतमं कर्मं ' इ्यत्र कर्मसंज्ञायाः, संसा संस्करियमाणस्य कमणो वा 

प्राधान्यात् कर्ताऽपरधानं = यणः! एवं तरः गुणत्वेऽपि तद्गतैकत्वख्या न विवक्ष्यते । 

तथादहि-प्रधानगता संख्या न विवक्ष्यत इति गुणे संख्या विव््यतं इ्युस्सर्गाल्कन्धम् ¦ यदि 

प्रवानगतां संख्या विवध्येत तदा प्रघारःकोचः स्यात्} स चानुचितः । अतोऽ प्रधानप्रच- 

याथ प्रघानगतयख्याया “विवक्षणे एङस्मादन्बस्य ५ धानस्य सिद्धये गुणेऽपि कतरि संख्या 

“ नाह्खक्रियते = न विवक्ष्यते } गुणे कतरि सख्याविवक्चायां हिं प्रधानस्य गंकोचः स्मादिति 

प्रधानप्रचयासिद्धौ गुणेन भूयान् प्रधानानुग्रहो न स्यात् । तथेवं प्रकृते गुणे कतरि संख्याया 

अविव्षणे, कर्मण्यनुपराहयेऽविरिष्ठ सूत्रे कर्र॑पदोत्तरोपा्तलिङ्गसंख्याभ्यामनवच्छिन्नः कर्ता भूयः 

प्रधानानुग्रहाय प्रतीयत इति । | । 

अयं भावः कारिकायां तयेरेयस्य तथा सत्ति = एवं च सति इत्यथः । एवञ्च सति 

कतां कमणि अनुम्राह्मेऽविशिष्टः प्रतीयत इति बन्धः | अत्र श्रते कतां गुणः | ईप्सिततमं 

, त॒ कर्मं | कर्मसंज्ाद्वारेण संस्कियमाणं श्रधानम् । कारिकायां कर्म॑णीत्यन्न अनुप्राह्य इति रोषः 1 

-कर्सैप्विततम कमं इत्यत्र कर्मसज्ञा विधीयत इति तस्याः प्राधान्यम् । यद्वा तवा संर्कियमाणस्य ` 

कर्मणः प्राधान्यम् | करटः क्रियया हप्सिततममिति योजना स्व, धितक्रियासंबस्थितया निर्दिश्य 

मानः कर्ता गुण इति गुणस्वरेऽपि तद्गता मंख्या भुभः परवाननिुत्रहा न् प्रतीयते | किन्त्व 

विशिष्टः धुतोपात्तटिङ्गरुख्याभ्यामव्याडततः कर्ता प्रतीयत इति कन्नौः = कृणाञ्च क्रिययेप्ित- 

अस्यापि कर्मसज्ञासिद्धिः। समासप्रत्ययविधौ वु गुणगतनंख्याया अविय्तायां चूरन 

सुबन्तानां खमातिऽव्यवस्था स्यात्, बहुप्वश्यानियतत्ात् । कमंसंज्ञा व॒ गुणीभृतवबहुकवरसाध्यः 

कर्म जिघया प्रचयमनुभवतीति नान्यवस्थारूपो दोषः, प्रस्ययविधिरपि बहुभ्यः प्रकृतिभ्यो नास्ति, 



जातिसयुदृरः १५. 
^ तदेदं प्रथानप्रचये भूयाननुग्रह कृतो भवतीति प्रधानस्याविवश्चितसंख्यत्वं 

सिद्धं न गणग' संख्याश्रीयतते । अन्यथा प्रधानसङ्काचे तदुपरोधः स्यादिति 
प्रधानान्तरःसिद्धिः ¦ प्रयोजनमेतवयक्तिगम द्रष्व्यमिति गणानां पारतन्त्यादेव न्यायात् 
क रीप्सितततमं कमेः इत्यत्र न विवक्ष्यते संख्यत्युक्त युक्तिः ॥ ८८ ॥ 

अत्रेवाोपाद्रछनाथमाह् -- । 

यस्यान्थस्य प्रसक्छस्य नियसमाथां पुनः भरतिः । 
निषत्त चरिनाथत्वात् सङ्धुभ्या तश्नाविवक्षिता ॥ ८९ ॥ 

यस्य पुरः धु -रिति संवन्धः ; पूवं सामान्येनक्षेपादेकेव श्रुतिः पुनः श्रुति 
रिद्युच्यने ; यमह् कत् : । पुनःशब्दो वा तुब्दार्थे । स पूप्रधाने विवक्ष्यते 
संख्यव्युक्तम् , तदवेत्तयड विरेपयोतनाथः ¦ किमथमसौ पुनः श्रुतिरित्याह 
कृमोदेः, £ द्य प्राप्नवतः : प दार, निधरुच्यथा । तथा हि ईप्सिततमस्य संबन्धि- 
[भ त अ | 

परर्चेच्युपात्तपरस्वस्या वादात् . तदुक्तं खरूपसूत्रे वातिके एकविभक्ताविति चेन्नाभावाद् 
विभक्ते? इति । ध्कविभक्तौ परत एकशेष इति चेन्न, बहुभ्यः सर्पेभ्यः पराया एकस्या 
विमक्तेरभावादिति वदथः । तदेव गुणे कर्तरि संख्याया अविवक्षायां सत्यां प्रानमप्रचये 
मृयाननुप्रदः कनो भवतीति प्रधानगतसंख्याया अविवक्ितत्े सिद्धे गुणगतर्ख्याया चिवक्षा 
नाश्रीयते | अन्यथा = प्रधानमतर्दख्याया अषिव'क्लनतवे विवक्षितत्वे व्राः गुणगरसंख्याया 

विवक्षणे प्रधानस्तकोचे प्रधःनोपरोधः = गुणेन प्रघानपीडनरूपः स्यादिति न प्रघानान्तरसिद्धिः = 
न प्रधानग्रचयरूपाऽनेकप्रधानसिद्धिः } क्ारिकियां-श्रघानान्तरसिद्धयेः इति प्रयोजनोक्तिशष्च 
परागुक्तदुक्तिगभैव ¦ सा च दुक्तिणानां प्रधानपारतन्त्यादेव न्यायात् ठुरीप्ठिततमं कमं 
इटयत्र प्रधानगतरधख्येव न गुणगता पख्या वि वक्ष्यत इव्थेवं भागुक्तैवेति ॥<८८॥ 

पूवपद्योक्तमेवाथं समर्थं चतुमाह- यस्यात्वस्यति } वस्य पुनः श्रुतिरन्यस्य प्रसक्तस्य 
नियमाथां तस्य पुनः धतः प्रसक्तरमन्वस्य निवृत्तौ चरिदाथैस्वात् तत्र संख्याऽविवक्षितेति 

सै्या पदा मत्र परस्परं सबन्धः ¦ पूव सागन्येन साधनमचाक्षेपादेकेव भुतिः (पुनः शरुतिः 
इत्युच्यते ¦ यथा "कटुरीन्सिततम कमः इत्यन कतृपदाभावे साधनमान्राक्षेपे कवुरप्याक्षेषात् 

कर्तरिति पुनः श्रतिः । यद्वा वु शब्दार्थं पुनः शब्दः । गुणे संख्या विवध्यत इति पूवंसुक्तम्, 
तदपेश्चवया विरोषनश्योतनाथ इह तुश्चब्डः ! यस्य तु श्रतिरित्यथः । प्रसक्तस्य प्राप्नुवतः, अन्यस्य = 
कर्तुरन्यस्य कमंकरणादेः नियमा ध = निद्च्य्यां | < थाहि--दैग्पितर मित्यस्य संबन्धिशब्दत्वेन 

पंबन्ध्यन्तरंरो नस्यसयिक्ष्वाद् येनेप्सिततमं कमं तस्याक्षेप तावत् सिद्ध इति करणादेरपीष्सित- 
तमसाधनत्वप्रसङ्खं सति कर्ठ॑रिव्युच्यमानं कारकान्तरनिदृत्तितात्पर्णन्नियमाथंमिति दौ बहवो वा 
कतसि न निवासि..स्तथा सत्यपि कारकान्तरनिन्रत्तिविवक्षिता सिद्धचव्येवेति पद साधुस्निदं- 

शा्थवात्र करतपदोत्तरविभक्तिप्रतिपाद्या भंध्येति न विवक्षिता । 



१५८ सटीके वाक्यपदौय 

दाव्दत्वाद्यनेप्सिततमं कमं तस्याक्षेपस्तावत् सिद्ध इति करणादेरपीण्षिततमसाधनत्व. 
च, £ [1 [क्र क, 

प्रसङ्के कतुरिव्युच्यमानं कारकान्तरनिवरृत्तितात्प्यान्नियमाथेमिति । द्रौ बहवो वा 
कतोरो न निवारिताः, तथापि कारकान्तरनिवृत्तिर्विवक्षिता सिद्धयत्येवेति निदं राथ 
वात्र संख्या ` नन्वेवमनेनेव न्यायेन यजिना अनियताङ्गाक्षेपात् पश्चुनेति करणान्तर 
निवृत्तिवास्प्यणोच्यमानम विवक्षितसंख्यं प्रसञ्येत । 

नेप दोषः । यथेप्सिततमस्य संबन्धिराब्द्त्वादवदयं साधनमात्राक्षेपे सिद्ध 
कतुं रिति पुनः श्रुतिमेवति, नेवं यजेः करणाक्षेपोऽवदयंमावी । देवतोदेशेन हविः- 
प्रकषेपमात्रस्य यञ्याथत्वाच्यञ्यमानस्यं वाक्षपो न करणस्येति करणाक्षेपनान्तरीयकत्वा 
मावान्न पञ्चुनेति पुनः श्रतिः, अपि स्वपरूवं एवायमङ्गविधिः । पञ्चुरेवात्र त्यज्यमान इति 
चेत्, स्यागमात्रऽपि तहि यज्ञे: प्रयोगो द श्यते--“जग्नौ सुष्टु यजतः इति । अत्रापि 
हविष आक्षेप इति चेत्, एवं तर्हि दृष्टाथौनां क्रियाणां छोके भवेन्नाम सामथ्यात् साध- 
नाक्षेपः। अदृष्टाथोसं त चच्दप्रमाणकत्वाद् यजेतेत्यतो यागः कतेव्य इत्येव प्रतीते 
परोरपूर्वव चोद्नेयमिति यथाश्चतसंख्याविवक्षैव न्याय्या । न च तस्मिन् यागे द्वाभ्यां 
प्रधानान्तरसिदधिरस्ति । नापि यागान्तरे, एकेनेव सवस्य यागस्य सिद्धेः! ननु च 
कारकास्तरनिचरत्तितात्पयं कतः (साथाद्धीयते पथिकः इत्यत्रापादानेन साथंनेप्सितत- 

= 1 

नन्वेवमनयेव युक्त्या यज्ञिना = यमिन अनियतकरणाक्षेपात् करणान्तरनिब््तितात्य- 
णोच्यमानं "पद्ना इत्यप्यविवक्षितसंखयं स्यादित्यनिष्टप्ररङ्ग इति चे; वैषम्यात् | 

तथाहि--दैप्बिततममित्यस्य संबन्ध्यंरो नित्यसाकाङ्घायेकसंबन्धिरब्दत्वेनावद्यं साधन- 
सामान्याक्षेषेण कतुरप्याक्षेपे सिद्धं करिति पुन श्रतिमवति } नैवं; यजेः साधनमात्राक्षेपेण करणा 
क्षेपो ऽवदश्यंभावी येन पशुनेवि पुनः धतिभेवेत् । देवतोदेशोन हविः प्रक्षेपमात्रस्य यग्यथत्वात् 
त्यल्यमानस्येवष्षेपो, न तु करणस्येति करणसामान्याक्षेपाविनाभूतत्वाभावान्न पशुनेति पुनः 
भविः । अपि स्वपूवं एवायं केरणविविः | 

नन्वत्र यजेह विःप्रक्षेपमात्रार्थकस्वेऽपि पदरेवात्र हवीरूपस्त्यज्यमान इत्यस्त्येवात्रापि 
साधनखामान्याक्षेपपूविका पञचुरूपस्य द्रव्यस्य पुनः भ्रति । न च नात्र हविःपरक्षेपमात्राथको 
यज्ञिः, किन्तु प्रक्षेपमात्राथकः "अग्नौ सुष्टु यजतेः इतिवदिति वाच्यम् ¦ दृष्टन्तेऽप्यत 
यजेह विःप्र्षेपाथकत्वादिति चेत् ; लोभरिकवेदिकक्रिययोदं्ायैत्वादष्टाथत्वाभ्यां वैषम्यात् ] 

तथाहि-रीके दष्टफल्मनां क्रियाणां साधनं विना फं प्रसयसामर्थ्याद् फलानुसत्तिसामर्याद् 
भवेन्नाम तन्न क्रियाभिः साधनाक्षपः वेदे तदृ्टर्थासु क्रियासु शब्दमात्रप्रमाणकत्वाद् यजेत 
इत्यतो यागः कत्तम्य इत्येव पतीतेः सराधनाक्षेपामवे पशोरपूरवेव चोदनेयभिति यथाशरुतसंखया- 
विवक्षैव समुचिता । न च तस्मिन् यागे द्वाभ्यां पञ्चम्या प्रधानान्तरस्य = उदेश्यत्वेन प्रधानीभूत्य 
भरतात् स्वगैरूपफलादन्यस्य फरस्य सिद्धिरस्ति, तत्र फटान्तरस्याश्रवणात् । नापि यागान्तरे 
द्भ्थां पञ्चभ्यां पघानश्य फङह्पस्य सिद्धिः । प्रतियागमेकेनैव पञ्यनां सवस्य यागस्य शब्द् 
प्रमाणबलेन सिद्धेः 

ननु कवुरीप्सिततमं कम, इत्यत्र कत पदस्य कारकान्तरनिदृत्तौ तात्य प्रागुपवणितमिति 



जातिससृदेश्षः १५९ 

मस्य पथिकस्य कममेसंज्ञाभावाद्धीयत इति कमणि ककारोत्पत्तिः कथम् १! न चायं 
कमंकवृविषयः, कमेस्थक्रियाणां कमेवद्धावस्योक्तेः) जहातिश्च व्यागसान्नवचनः 
कतृस्थक्रियः! सार्थो हि स्यज्ति पथिकम् , तं नानुगच्छति । ततश्च पथिकस्या- 
पायस्तस्फरं न धातुवाच्यः । किच्च पूवं कर्मणः सतः कतृत्वं कर्मकवृत्वम् । इह तु 
साथपिक्षमेव पथिकस्य कमत्वम्, स च सार्थोऽपादानमिति कथं तदपेक्षं कमेत - 
भिस्येतदेव चोद्यते । 

अत्रोच्यते--इह कारकाणां स्वव्यापारे स्वात्यं सवषामेव वियते, 
अकिञ्चित्करस्य क्ियाङ्गभाक्रायोगात् । तथा च सामान्यसंज्ञापूरवको विशेषः 

' संज्ञासंभव इति सा्थेस्य जहातौ स्वातन्तरयमपादानस्यानपगतसेव। सार्थो 
हि पथिक्रं जहदपाये साधनभावमनुभवति ! यथा उवछन्ति काष्ठानि पाके ! ततश्च 
सामथ्यौत् प्रतीयमानं स्वातच््यं कमेसंज्ञहेतुरत्रोपपद्यते । यथा-- प्रचि पिण्डीमिति । 
यदेतं क्मादीनासपि स्वव्यापारे स्वातच््यमस्त्येवेति तदाश्रयापि कर्मसंज्ञा स्यात्, 
“माषेष्वरवं वध्नाति" इत्यनथेकं कुरिति विशेषणम् । चैतदस्ति । सदपि तत्र स्वातन्त्यं 
प्रधानेन कतौ न्यग्भाविततमिति न कमेसंज्ञादेतुः ¦ इह तु साथस्यापगमाङ्गे व्याग 
जहातेवतनापगमेऽपाव्नत् न्याय्यम् । त्यागे तु स्वातन्त्र्यं न विरुध्यत इति भवति 
तदपेक्षं कवैत्वम् । 

नन्वेवमपि स्वातच्त्यस्यात्र स्यग्भावाभावे 

सार्थाद् हीयते इत्यत्रापादानेन साथेनेप्तिततमस्य पथिकस्य कमंसज्ञाया अभावाद् दीयत 
इति कर्मणि लकारसिद्धिः कथम् १ न चात्र कमंकततंरि कमवद्मावेन लकार इति वाच्यम् | 
कम॑स्यक्रियाणां कमंकतरि कमंवद्मावस्य माष्यादाुक्तेः । हाधातुश्च स्यागमात्रवचनः कतृस्थ- 
क्रियः । कृताक्रतकय्वत् स्यागक्रियाक्ृतविरोषाणां कमणि पथिकेऽनुपरन्धेः । सार्थो हि त्थजति 
पथिक, न तु तमनुगच्छति, येन कृताकृतकय्योरिवानुगता ननुगतपथिकयोविरोष उपरुम्येत, 

यतोऽत्र कमंकतेरि लकारः सिद्धयेत । ततश्च पथिकस्य सार्थादपायस्त्यागफलं तच्च न घातु- 
वाच्यम्, येनापितानपेतपयिकयोविदोषमालक्षय कम॑कतेरि ककारोऽज स्यात् । 

किञ्च पूवं कर्मणः सतः पश्चात् क्रियासौकयं विवक्षया कत्वं कर्मकठत्वम् । इह त॒ 
साथपिश्चमेव पथिकस्य कमत्वम्, स च साथोंऽपादानमेव, न तु कतंति कथमपादानपेक्षं पथिकस्य 

कृरम॑स्वं संभवीत्थेददपि चोद्यत इति चेदत्रोच्यते ! इह सवषामेव कारकाणां स्वव्यापारे स्वातन्व्यं 
विद्यते, किञ्िदकुवंतः कस्यापि साधनस्य क्रियाङ्खत्वासंभवात् । तथा च कतरसंज्ञा सवषामेव 
साधनानां सामान्यमपादानत्ादिकम्तु विशेषः, सामान्यसंज्ञापू्वंकस्च विशेषसंज्ञासंभव इति 
अपादानस्य सतोऽपि सार्थस्य जदातौ स्वातन्त्यमनपरतमेव , सार्थो हि पथिकं जहत् पथिकगते 
स्वावधिकापाये साधनभावमनुभवति } यथा प्रज्यलने स्वातन््येण कतुभूतानि काष्ठानि पाके 
करणभावमनुभवन्ति । तदस्च मार्थं सामर्थ्यात् प्रतीयमानं स्वावन्न्यमत्र कमं संज्ञाहेवस्पपद्यते । 
यथा 90 इत्यत्र सामथ्यात्प्रती यमानं देबदत्तादिगतं युजिक्रियकेवृ्वं पिण्डाः कमं- 
संज्ञाम तुः ¦ 



१६० सर्टाके वाक्यपदीय 

'अपाद्ानमुत्तराणि' इत ( दा. १।४।१ ) 
कतृ संज्ञया अपाद्, नचंज्ञाया वाधनात् कवृत्र्तायव ध्यात् ! सद्ययः “धनुषा बिध्यतिः 

इति करणे वतीया । नेष दोपः । नान्तरीयकयोः शक्त्याः ब्दसायथ्यदुसयोः प्रतीतो 
युगपद् विवक्षःयां बाध्यवाधकभाव 

तथ! हि- धनुषः शरनिस्सरणेऽवधिभावगमनं, व्यधने साधरतसयता नोप- 
पद्यत इति दयोयुंगपद् विवक्षायां करणसं्नया अपादानसंज्ञावाधनात् तीया | 
कृतायामपि दृतीयायःसस्यावधिमावः प्रतीयत एवेति अभिन्नप्ठखत्वे सति तुल्य- 
बरुत्वात् परत्वेन व्यवस्था । सायन दीयत इति तूक्ते साधैस्य दठैत्वमेव गम्येत, 
नापादानत्वम्, अपरायस्वाप्तोतेः ¦ साथंन हि पथिका दीयते ¦ यःवचासावपि ततोऽ 
लपेतस्तावत्साथेस्य कुतस्तं प्रव्यपादानत्वसिति तदसिधासुमपःदारे रच्चम्येवात्र 
न्याय्या । तत्र च व्यागफटरूपापायस्य प्रतीतेस्स्याये स्वातनत्यमवगम्यत एवं । 

ननु साथेन हीयत इत्यत्रापायो गम्यत एव) तथा हि-ङयत 
इति कोऽथः ¢ स्यज्यत इति । यद च तत. साथदपेखन् प्रथिकः, ततोऽस्य 
साथेस्य तस्यां जहातिक्रियायां कठृत्वमुपपद्यते, नान्यथा ! सर्स्मेतत्, किन्त 
साथ .. दीयत इदयुक्तं संशयो जायने-कि साथेनात्यनः सकाशात् पथिकः परित्य- 
मोन अत न प क ---" - ~ ~~~ तम न, भि के 

नन यदि सामर्थ्यात् प्रतीयमानमपि स्वातन्त्यं कमं न॑ज्ञाप्रयोजकं स्वीक्रियते तदा कर्मा 

दीनामपि स्वव्यापारे स्वातन्त्यमस्तयेवेति तदा्रित्यापि कमसंज्ञा स्यात् } तथा च 'साविष्व्वं 
वध्नातिः इत्यत्र कमं गोऽश्वस्येप्सिततमानां माषाणामपि कमत्वं स्यादिति कर्ठैरिति ईप्सित- 
तमविशेषणं व्यथमिति चेन्न : सदपि माषभक्षणे अख्वस्य स्वातन्त्यं धानेन क्रा देवदत्तादि. 
नाऽत्र न्यगुभावितम् = ति-स्कृतमिति नादो माषार्णां कमसंज्ञा हेतुः| सार्थाद् हीयते पथिकः 

इत्यत्र तु अपायाङ्घे त्यागे हाधातोटत्तेऽपायप्रयुक्तमपादानव्वं सार्थस्य न्याय्यम् ; स्यगेतु 
सार्थ॑स्प स्वातन््यमपादानस्वेन सह न विरुध्यत इतिं भवति स्यागपेश्चं कर्वुतम् | 

नन्वेमपि "सार्थाद् हीयते पथिकः” इत्यत्र साथगतस्यस्वातस्न्यस्य न्यग् मावाभावे-“अपादान- 
मुत्तराणि कारकाणि बाधन्ते' इति परया कतुसंज्ञ प्राऽपाठानरुज्ञाया बाधनात् कतृतृतीवैव स्यात् | 

यथा श्नुषा विध्यतिः इत्यत्र धनुषो ऽपादानसन्ञां बाधित्वा करणे तृतीयेति चेन्नैष दोषः } परस्परं 
उ्ाप्यव्यापक खवापन्नस्य शक्तिदवयस्य शम्दसाम्यदिकव्र प्रतीतौ युगपद् विवक्षायां बाध्य्ाघक- 
मावो मवति, अयोगपद्रे त॒ न काठ्सेदेनाविरोधसंमवात् ! तद्यथा प्रकृते शरनिस्रणे धनुषो 
ऽवधिल्वग्रातिं विना सख्यव्यवने साघकतमता नोपपद्यत इति करणत्वापादानत्वशक्त्ोयुगपद् 
विवक्षायां परया करणसत्ञया अपादानसंज्ञाया गाधनत् -तीयेव } कृतायामपि त्रतीयायां 
धनुषोऽवधिभावस्तु प्रतीयत एवेति इयोः संरयोरेकफर्त्वे सति तुस्यवर्त्वेन=विप्रतिषेधपरस्येन 
व्यवस्था ! सार्थाद् हीयते इत्यत्र तु द्योः सं्ञयो नं .फ्स्वं, न बा तुल्यबल्त्वम्। तथाहि- सार्थेन 
हीयते पथिकः इत्युक्तौ सार्थ्य कतरत्वमेव गम्येत, नापादानत्वम्, अपयस्य तदा प्रतीतेः । 
'सार्यन हि पथिको दीयते यावच्च पथिकोऽपि सार्थाज्नापगतस्तावत् सार्थस्य कुतः पथिकं 
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ज्यते, किं वा अन्यतः सा्थैनापकृष्यत इति । अवधिभावे तु साथेस्य पच्छम्या प्रति- 
पादिते तस्यैव कवृत्वं नियतमवगम्यते । तस्मादनस्यथासिद्धावधिभावप्रतिपत्त्यथै. 
मपादानसंज्ञेव तत्र विधेया नतु विप्रतिषेधः फलभेदे सत्यतुल्यबरुत्वाद्श्रथितुं 
राक्यः ) "धनुषा मिध्यत्ति'इत्यत्र वृतीयायां कृतायां धनुषः शरावधिभावोऽपि प्रतीयते । 
तन्नान्वरोयकत्वात् साधकतमत्वस्येि अभिन्नफलत्वे सति तृल्यवलकत्वेन परत्वाद् 
अपाद्ानमुत्तराणि कारकाणि बाधन्त, इति युक्तम् । साथ तु विवक्षिताथप्रविपादन- 
सामथ्यत् कृ संज्ञा न प्रवतेते। यद्येवं कतु रिति कठ संज्ञकेनेप्सिततमस्य कमंसंज्ञायां 
पथिकस्य तदभाव इति तदवस्थं चोयम् । नेतत् । कठं महणस्य स्वातन्छ्यो पलक्षणा- 
थंस्वात् । 

न च स्वातन्त्यमात्रं कतृराब्देन लक्ष्यते, येन सकछ्कारकसाधारणत्वादस्य 
विषयव्यावृत्तिविषयेऽपि कमेसंज्ञा प्रसव्येत ) प्रधानभूतस्वातन्त्यो पखक्षणादिवि 
सामान्येन कृ संज्ञकत्वात् कट संज्ञकत्वमनपेकष्य प्रधानभूतं स्वातन्त्यमा्रं यस्यास्ति 
कतृ संज्ञकस्थाकतृ. संज्ञकस्य च तस्यो मयस्याप्यकवाक्यतया सद्प्रह् इति वाक्यमेदान- 
वतारात् सवं सुस्थम् । एवं 

व जााजयकक । 

मरत्यपादानत्वमित्यपायमभमिधातुमपादाने पञ्चम्येवात्र युक्ता | पञ्चम्यां इतायाच्वु त्यागफकस्या- 

पायस्य प्रतीतेस््यागे स्वातन्त्यमवगम्यत एवेति न दथं कत्रवृतीयपिश्चा । 

न्नु वथा सार्थाद् हीयतेः इत्यत्र सास्य त्यागे सरातन्त्यमवगम्प्रते, तथा (सार्थेन 

हीयते इत्यत्रापि अपायो गम्येत एव । तथादहि-शहीयतेः इत्यस्य त्यल्यत इत्यथः । यदि च 
सार्था्नापेयात् पथिकस्तदा तस्यां हानक्रियायां सार्थस्य कर्तत्वं नोपपद्येत इत्यत्रापि परा कतृ- 
तृतीयैव धनुषा विध्यतीत्यत्रैव कुतो नेति चेत् सत्यमेतत् । किन्तु “सार्थेन हीयते" इत्युक्तो संशयो 
जायते, किं सार्थैनात्मनः सकाशात् पथिकः परित्यस्यते, किं वाऽन्यतः सार्थन पथिकोऽपङृष्यत 

इति सार्थस्यापायं प्रत्यवधिभावोन नियमेन प्रतीयते । पञ्चम्या साथ॑स्यावधिमावे तु प्रविपादिते 
सार्थस्यैव कर्तत्वं नियमेन प्रतीयते। तस्मात् सार्थस्यानन्यथासिद्धाववधितप्रतिप्रस्यथ॑मपादानसंजञेव 

कतेव्या, न तु परविप्रतिषेधमाधिष्य कतरसंज्ञा, प्रागुक्छरीव्या फलभेदे सति अतुल्यबर्तात् । 
घनुषा विध्यतीत्यत्र तु तृतीयायां कृतायां धनुषः शरावधिमावोऽपि प्रतीयते । धनुर्निषठस्य व्यघने 
साघकतमत्वस्य तद विनाभूतत्वादिति एकफङ्वे सति वुल्यबलत्वेन परत्वाद् “मपादानयत्तराण 
कारकाणि बाधन्ते" इति न्थायाश्रयणं युक्तम् । सायं त्वनन्यथासिद्धावधिमावप्रतिपादनसामर््माद- 

पाद्ानतञेवेति पराऽपि कतरसंज्ञा न प्रवर्तते । 
नन्वेमपि करतरीम्तिततममित्यस्य कर्तसंज्केनेप्सिततमस्य कम॑संला इत्यथंस्याम्युपगमेन 

पथिकस्यापादानसंज्ञकेन श्वाथेनेष्िततमत्वात् कर्मसंज्ञाया असिद्धौ ` हीयते" इति कमणि ककारा- 
नुपपत्तिस्तदवस्थैवेति चेन्नैष दोषः! चुत्रे कर्तृग्रहणस्य सखतन्ोपलक्षणायथंत्वात् सार्थस्य च 
त्यागे स्वातन्त्यस्य प्रागुपपादनेनादोषात् : कव्ंशब्देन च नात्र स्वातन्त्यमात्रं रक्ते, किन्तु 
प्रधानीभूतं स्वातन्त्थम् । तेन स्वव्यापारे स्वातन्त्यस्य सकरकारकसाधारणत्वात्तदादाय भस्य 

२१ 
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छः कमणि च सावे चाकमेकेभ्यः' ( पा० ३।४।६६ ) 
इति वचनात् भावकर्मकतृषु सामान्येन विधानात् परस्मेपद्ात्मनेपदयोरविरेषेण प्रसक्तौ 
भावकर्मणोः शोयान् कवैरि' इति नियसाथा पुनः शरुतिर्निवृत्तितात्पय।दविवश्षित संख्येति 
प्रत्ययनियमपक्षे नियम्यमानत्वात् प्रत्ययस्व प्रधान्येऽथौनां गुणत्वाद् गुणेऽपि संख्या 
ना्खीक्रियतेऽतरेति द्विवहृष्वपि कमौदिष्वात्मनेपदपरस्मेपदसिद्धिरप्रोदाहरणस्वेन योज- 
नीया । अयमेव ह्यस्य मुख्यो विषयः, पृवेश्रव्येव विधावुपादानात् › पुनरशब्देन निय- 
मां सेवालवादात् । तथा च "यजेत पञ्युनाः इत्यादावतिप्रसङ्खो न मवति । परो- 
रुत्पत्तिवाक्यं किलेदं प्रथमसित्यविषय एवायमस्य शोकस्य । एवं 

'सरूपाणामेकशेषःः ( पा० १।२।४४ ) 
इत्यत्र रिष्यसाणपरे वाक्ये विरूपनिचृ्यथत्वात् सरूपशरुतेः शरुतसंख्याऽविवक्षायां 
हयौरप्ये ( सव्ये ) केष: सिद्धयति ॥ ८९॥ 

गतमदः । उक्तमिदम्- 
{ रि [क 3) थं [9 १ समासप्रत्ययविधौ यथा निपतिता श्रुतिः । 
गुणानां परतन्त्राणां न्यायेनेवो पपद्यते ।॥' इति । 

(वा. का, ३ जा. ८७ ) 
{न 

विषयत्वव्याद्त्तिविषयेऽपि कर्मसंज्ञा न प्रसब्यते 1 एवञ्च सकृरकारकस्य सामान्येन स्वभ्यापार- 

मादाय कतृसंकत्वात् कर्तसं्ञङत्वमनपेक्षय प्रधानभूतं स्वातन्त्यमा्चं यस्य कतुसंज्ञकस्याकतु- 
संज्ञकस्य वाऽस्ति, तस्योभयस्यापि कर्ठ॑सिंते कतृपदेन संग्रह इति न वाक्यमेदो न वा श्ार्थाद् 
हीयते" "धनुषा विभ्यति, इत्यादौ भग्याप्त्यतिव्याक्ती इति सवंमुपपन्नम् । एवं छः कमेणि च भावे 
चाकमंकेभ्यः' इति वचनाद् भावकर्मकवषु सामान्येन रस्य विधानात् तत्र परस्मैपदात्मनेपदयो- 
रप्यविरेषेण प्रौ सस्या शेषात् कर्वरि परस्मैपदम्? इत्यत्र भावकम॑णोनिदृच्यर्था कतरीति पुनः 
भुतिनिंडृत्तिमात्रपरत्वेनाविवक्षितसंख्याकेति प्रत्ययनियमपश्चेऽत्र प्रस्थस्य नियम्यमानस्वेन 
प्राधान्ये कन्नोदिरूपाणामर्थानां गुणत्वाद् , गुणेऽपि कर्वदौ संख्या नाङ्गीक्रियत इति द्विनहुष्वपि 
कर्मादिषु आत्मनेपदपरस्मैपदसिद्धिरत्र मुख्युदाहरणम् । 'कमंणि च, मावे च इति पूर्भत्येव 
कर्मकर््रादीनां विधाुपादानात् कतरीति पुनः शब्देन नियमाथमेबानुवादात् । एवञ्च "श्चुना 
यजेतः इत्यादौ गुणे संख्याया अविवक्षारूपोऽरिप्रसङ्ञो न भवति । अस्य वाक्यस्य पश्चोस- 
स्पत्तिविधित्वेन पश्चश्तेः प्रथममेवो पादानेन पुनः भरुतिल्वाभावेनास्य श्छोकस्याबिषयत्वात् । एवं 
"सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ” इत्यत्र वाक्ये एकशेषस्य विधेयत्वेन प्राधान्यात् , सरूपाणामिति ` 
सरूपभतेरविरूपनिव्रचयर्थत्वेन गुणत्वात् , भ्रुताया बहुत्वसंखयाया अविवक्चणैन द्वयोरपि सरूपयो- 
रेकशेषः सिद्धयतीत्यवधेयमिति ॥*६॥ 

गुणे संख्या विवक््यत इत्यु्सगः । क्वचित्तु गुणेऽपि संख्या न विंवष्षयते } यत्र प्रधानस्या 
विवक्षितसंख्यत्वं निश्चीयत इति च विचारद्वयं समात् ! अथेष विचारः प्रस्तूयते । 

समासप्रत्ययविधौ यथा निपतिता श्रतिः । 
गुणानां परतन्त्राणां न्यायेनैवोपपद्यते ॥ (वा. कार जा. ८७ ) 
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तथा च प्रातिपदिकेभ्य एकस्या विमक्तेरभावान् 
एकविभक्ताविति चेन्नामावाद्विमक्तः' ८ वा. १।२।६४ ) 

इति प्रातिपदिकेकरोष एकविभक्तिनिमित्तो दूपितः । अत्र व भाष्ये 
अथवा पुनरस्त्वेकवचिभक्तावेकरोष 

इति स एव सिद्धान्तितः, तत्कथमुपपद्त इत्युपपादयितमाह- 

सरूपसखदायात्न विभक्तया विधौयते 
एकस्तच्राथवाच् सिडः सयदायस्य वाचकः | ९० ॥ 

सहविवक्षायामेकशेषव चनात् परस्परापेक्षावयवार्थोपपदितसयुदायायेप्रादुमो- 
वात् सरूपप्रातिपदिकविपयेऽवयवानां समुदायस्य च प्रथगोवाथंवन््वाद् भिन्नव प्राति 
पदिकसंज्ञा। ततश्च समुदायात् प्रातिपदिकादस्स्फका विभक्ति 

ङ्याप्म्रातिपदिकात्' ( पा. ५।१।१ ) 
प “अकितः न नावा. ~. “तटाक पधि = प्त 

इतीदमेव -करणे प्रागुक्तम् । एतत्पयनिर्धारितन्यायवशाच विधेयत्वेन प्रधानीभूत- 
प्रस्ययमनुसध्य प्रकरतेरादृच्या प्रत्येकं “ड्याप प्रातिपदिकात्" प्रत्येकं वा प्रातिपदिकेभ्य एकैकः 
प्रत्यय इतिं प्रातिपदिकेभ्यो बहुभ्य एकस्या वि भक्तेरभावः : यत एव-एकविभक्ताविति चे्ा- 
भावाद् विभक्तेरिति एकविभक्तिनिमित्तः प्रातिपदिकानामेकशेघो दूषितः ।! अव वु मष्ये-- 
'अथवा पुनरस्त्वेकविभक्तविकरोषः' इत्येवं स एव पक्षः सिद्धान्तितः । तत् कथमुपपद्यत इति 

मनसि निधायोपपादयिठं प्रक्रमते-सरूपसमुदायात्तु इति । 

अस्यार्थः--या तु सरूपसप्रुदाथात् ~ सरूपयोः समुदायात्, सरूपाणां वा समुदायात् , 
रामराम ओ इति, रामराम राम जस् इति विभक्तिर्विधीयते) तत्रेकोऽथवतोः समदायः, 
अर्थवतां बा सथुदायः, रसमुदायार्थमादाथंवान् समुदायस्यार्थवत् समुदायस्य वाचकः सिद्धः | 
ततश्च सथुदायादेकवि भक्तिसिद्धिरिति माव. | अये तु निगूढोऽभिसन्धिः! एकशेषस्य दन्द्रा- 
पवादत्वेनोत्सर्गापरवादयोः समानविषथकत्वेन द्रन्स्येवेककेषस्यापि सदविवक्षाणामेव संभवेन 
परस्परसापेक्षैरवयवाथेरपपादितत्ेन समुदायार्थस्यापि संभवात् सल्पगप्रातिपदिकविषयेऽवयवबानां 
समुदायस्य च प्रथगेबाथव्वाद् भिन्नैवावयवानां समुदायस्य च प्रातिपदिकसंज्ञा । ततश्च सरूप- 
सप्रदायात् प्रातिपदिकादस्ति व्ृक्षप्रचलनन्यायेनैका विभक्तिः “ड्याप् प्रातिपदिकात् इत्यत्र 
प्रातिपदिके एकत्वसंख्याविवच्लायामपि सरूपसथरुदायस्येकप्रातिपदिकत्वात् । 

ननु सरूपसमुद्ायस्यले यथा सल्पसमरदायात् प्रातिपदिकाद् विभरक्तिस्तथाऽवयवप्राति- 
पदि केम्थोऽपि विभक्तिः स्यात् । एवञ्च समुद।यादुत्यन्नविभक्तेरन्त्यावयवरूपप्रातिपदिकविभक्तया 
व्यवधानात् कथमेकविभक्तावित्यस्योपपत्ति । यदि वु सुबन्तानां सलूपाणामेकरोष इति पक्षः सम 
श्रीयते तद्।ऽपि योऽसावेकः सुबन्त. शिष्यते तद या विभक्तिरपि शिष्यत इति सा सखश्वदाय- 
विभक्तिश्चेति द्वे श्येयातायिति चेदनोच्यते समुदायाबयवसन्निघानेऽवववानां समुदायपारः 

वन्न्यात् समुदायकार्यमेव प्रवतेते, नावयवकायंम् । तद्यथा "पपाच इत्यत्र समुद्पयेकाच एव 
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इत्यत्र संख्याविवक्षायामपि ) 
नन च समुदायात् प्रातिपदिकादिवावयवेभ्योऽपि प्रातिपदिकेभ्यो विभक्ते 

रुत्पत्तिरत्र स्यात्। तथा च समुदायचिभक्तेरन्त्यावयवविभक्तया व्यवधानात् कथं 
एकविभक्तौ इत्यस्योपपत्तिः ' अथ सुबन्तानां सरूपाणामेकञेषो न प्रातिपदिका- 
नामिति नास्ति व्यवधानम्, एवमपि योऽसावेकः सुबन्तः शिष्यते तदीया 
विभक्तिरपि शिष्यत इति सा समुद् यतिभक्तिश्धेति द्वे श्रयेयाताम् | 

अत्रोच्यते-सभुदायावयवसच्निधाने समुदायकोायमेव प्रबतेते नावयव- 
कायम् । समुदायपारतन्त्यादवयवानाम् । अस्ति च समुदायकायंण विभक्तयाख्ये 
नाच्राबयवानामनुप्रहः। तथा हि-समुदायादुत्पद्यमाना विभक्तिरवयवाथेगतमपि 
संख्याविशेषं विभजति स्पष्टम् । अवयवाथौनासेव परस्पर पेश्चितरूपाणां समुदाया 
थत्वादिति खाधवेनंकनंव प्रयत्नेन तन्त्रलक्षणेनाबयवानुग्रहः कृतो भवतीति नावय- 
वेभ्यः प्रथग् विभक्तिक्त्युस्पत्तिः । तद्यथा - पपाचेत्यत्र सथुदायंकाच एव द्विव चमेना- 
वयवैकाचामप्यनुग्रहः । विरूपसमुदायविषये त॒ सहविवक्षासतम्भवेऽपि न समुदा- 
याथप्रादुभोवः। तथा ह्यक्तम्- 

दविर्व॑चनेनावयवैकाचामप्यनुग्रह इति समुदायेकाच एव द्विवचनम् । अस्ति च प्रकृतेऽपि सरूप- 
सयदायरूगप्रातिपदिककार्येण विभक्तिरूपेणावय्रवप्रातिपदिकानामप्यनुग्रहः । तथाहि-समुदाय- 
रूपात् प्रातिपदिकादुत्पय्यमाना बिभक्तिरवयवाथेगतमपि संख्याबिरोषममेदेकत्वसंख्यारूपं स्यष्टम- 
वयवार्थेषु विभज्य बोधयति } परस्पर न पिश्स्वेऽवयवार्थानामेव समुदायाथ॑त्वादिति छाधवादेकेनै- 
वानेकसंखयःबोधकेकविभक्तिरूपेणा्थतन्बरुक्चणैन प्रयत्नेनावयवप्रातिपदिकानुग्रहः कृतो मवतीति 
नावयवेम्यः प्रथग् विभक्स्युत्पत्तिः । एवं समाना्थकविरूपविषयेऽपि धर-कलश-कुम्भ जस् इत्यत्र 
कविभक्तावेकरोषो बोध्यः । अत पएवोक्तम्-“विरूपाणामपि समानार्थानामिकरोषः इति | भिन्नार्थं 

कविरूपस मुदायविषये तु आग्रप्टक्षन्यग्रो धानां सद-बिवक्षाप्षंभवेऽपि द्रन्द्र एव, नेकरोषः । तत्राव- 
यवार्थानां यिन्नजातौयत्वेनाथक्रियाकारिसमदायाथंदुर्मावे उपादानत्वासंभवात् ¡ सजातीयेभ्य 
एव तन्तुभ्यः पटजन्म, खजातीयेम्यद्च सृणेम्यः कटलन्म ष्टम् , न तु विजातीयेभ्यस्तन्तुतणकपा- 
केभ्यः कस्यचिद यवतः समुदायस्य जन्म दृष्टम् | एवश्च द्विविधः प्रातिपदिकसमुदायः प्रृते, 
सरूपावयवारन्घो, बिरूपावयवारन्श्च ! तत्र सरूपावयवारन्धोऽथंवान्, विरूपावयवारग्धश्चा। 
पे्षाबुद्धिविरोषविषयत्वरूपसहित्यविशिष्टोऽनथंक ईति न तत्र समुदायदेकविमक्तिरिति ततराव- 
यवेभ्य एव विभक्त्युत्पस्या न्द्र एव, मैकरोषः । तथाहि उक्तम्-याभ्याञ्चैकमनेकाथं ताभ्यामेवाप- 

वि अस्याथः--याभ्यामेव दम्यामवयवाभ्यां सरूपाभ्यामेकं समुद ध्यरूपं प्रातिपदिकम. 

नेकार्थकम् , ताभ्यामेव द्वाभ्यां विरूपाम्यामबयवाम्यामपरमपि समुदायरूपं प्रातिपदिकमनेकाथ॑म् । 

इयांस्तु विरोषः। पूवं समुदायार्थस्य सरूपावयकारन्धस्य वस्ुमूतत्वेन प्राधान्यम्, अवयवा- 
्थानान्तु तत्र गुणीभाव इति सम्रदायादेकविभक्तवेकरोषः। उत्तरत्र व॒ समुदायाथंस्यपिक्षाबुद्धिविरोष- 

कल्दिक्त्वेन गुणीमाव हेत्यवयवार्थानां श्रावान्ात् प्रत्यवयवं तत्र विमक्युत्पत्तौ सुबन्तानां रन्द्र 
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धयाभ्यां चैकमनेकाथं ताभ्यामेवापरम्' इति । 
अवयवाथीनां प्राधान्यात् प्रत्यवयवं तत्र विभक्युत्पत्तौ दन्दः सुबन्तानां सिद्धयति । 

ननु च सरूपविपयेऽपि परस्परापेश्षेवावयवानां समुदायप्रादु भौववीजम्, न तु 
सरूपाथंसमवेतजातिसम्भवात् समुदायस्य, तंद्रा चकस्वेऽसिन्नरसमुदायार्थोपपत्तिः) 
जातिपदार्थदरशंने प्रव्याख्यानादेकरोषस्य । किच्च जातेरभिधेयत्वे दिव च नवहुवचना- 
नुपपत्तिः, एकत्वात्तस्याः । कामं बहुवचनं ताच्त्रिकं मवेत् › न तु बहुद्रव्यावसायः। 
तस्मादुदु भूतावयवाथंभेदः समुदायोऽपेक्षितेतरेतरावयवा्थाभिध)यित्वात् सरूपविरूप- 
विषयेऽपि समान एव । एवं वहिं सुवन्तानां इन्द्रवचनसामर््यात्तन्त्रेण विरूपसमु- 
दायादेकाविभक्तिर्नोत्पद्यते। सखूपविषये त् न किच्िद्रध्यत इति तत्रैवायं न्यायः । 
यदि वा व्यक्तिपदाथेनयेऽप्यारल्धे एकशेषे जातिरनभिधीयमानापि सम्बन्धल्युरप- 
त्यथमवदयमुपलक्षणत्वनापेक्षणीयेति तन्निबन्धना सरूपाणां सङ्कटा प्रातिपदि. 
कानाम् । विरूपाणां स्वेकक्रियाविषयत्वेनपेक्चितसुबन्तावस्थायां संघटनम्, न 
प्रा्तिपदिकावस्थायां परस्परसंबन्ध इति सुबन्तानामेव इन्द्रः । बणोनां त निरथ- 

जाः अः 7. र काणा । ̂+ शि, 1 

सिद्धयति } अस्मिन् वाक्ये सारूप्यवैरूप्याभ्यामवयवानां भेदेऽपि द्वि संख्याङ्ृतममेदमादाय 
यत्तच्छन्द्म्यामैक्येन निदेशः । 

ननु सरूपविषये विहूपग्रिषयेऽपि च अवयवानां परस्परपेक्षेव समुदायार्थप्रादुर्माव- 
बीजम् , न तु सरूपविषये समुदायाथस्य सरूपाथंगतजातिमत्वात् सरूपतप्रुदायस्य तादस्चसमु- 
दायाथवाचकवेनैकसमुदाया्थोपपरत्तिरिति जातिः पदाथं इति पृक्षे एकरोषस्य प्रत्याख्यानात् 1 

किञ्च जातेरभिषेयत्वे तस्या एकत्वेन द्विवचनबह्ुवचनानुपपत्तिः । जातिपदार्थपक्षेऽपि शब्द- 
तन््रस्थरे "अक्षा भच्यन्तां, युज्यन्तां, दीव्यन्ताम्?, इत्यादौ तान्त कम् = शब्दतन्तग्रथुक्तम् बहु- 
वचनं कामं मव् न तु ततोऽन्यत्रान्र पक्षे विरूपेकशब्दतो बहु द्व्यावगमः । तस्मात् परस्परा- 
पेक्षितावयवार्थाभिधापित्वेनोद्धूतावयवाथमेऽमेदः सप्रदायः सरूपशब्द्विषयेविरूप्ब्द्विषयेऽपि 
नचो भयन्रापि श्मान एवेति कुतो विरूपविष्ये दन्द्रावतार इति चेत्, एव तदि सुबन्तानां इन्द- 
वचनसामर्थ्यात् संख्याविषयेऽथतन्त्रमाश्चिस्य विरूपसमुदायादेका विभक्तिनोपप ते | सरूपविषये 
तु सुबन्तानौ इन्द्रवचनवाधवत् न किञ्चिद् बाध्यत इति तत्रैव संख्याविषयेऽथतन्त्ररूपन्यायप्रदृ्या 
खरूपसमुदायादेकाविभक्तिरत्पद्यते । 

यद्वा व्यक्तिपदाथपक्षे खरूपसमृदायादेकाविभक्तिरुतपततुमर्हति, न त॒ विरूपशघ्रदायात् । 
तथाहि-व्यक्तिपदार्भपक्षे आरब्धेऽपि एकशेषे जातिरनभिधीयमानाऽपिं स्वायद्रव्यरूपाणा- 
मवथवानां परस्परं संबन्धग्रहो पपत्तयेऽवदयं स्वाश्रयोपश्क्षणव्वेनापेक्षणीयेति जातिनिघन्धना 
सरूपाणां प्रातिपदिकानां संघटना । विरूपाणान्त्ववयवानामेकक्रियाविषयत्वेनैकार्थीभावो- 
पपत्तयेऽ्पेद्वितसुबन्तावस्थायां सघय्नम् , न ठ प्रातिपदिकावस्थायां तेषां परस्परं संबन्धस्तदा 
तेषामेकक्रियासंबन्धाभावादिति सुबन्तानामेव इन्दः । प्रातिपदिकावयवानां व्णानान्तु 
निरथैकत्वाद् "वनं, धनम्? इत्यादौ वणेसमुदायस्थेवाथ॑वत्वातु सरूपग्रातिपदिकसयुदाथविषय 
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कत्वाद् "वनं. घनम्" इत्यादौ समुदायस्य बाथेवत्वान्नायं तस्त्रास्यो न्य।यः संभवतीत्यतः 
सत्यां प्रातिपदिकसंज्ञायासथेवद्ग्रहणेऽवयवभ्योऽप्यनथंकेभ्यो विभक्द्यत्पत्तौ नलो 
पादिचोद्योद्धावनं युक्तमेव । अघ्रयोगसमवायिनोऽपि च प्रःतिपदिकस्य परस्पराथो 
पेक्षा प्रयोक्व्राका्षायत्ता पद्वहुपचर्यत एव । न हि पदमपि, वाक्यमपि वा अप्रयोग- 
समवायि स्वतः किञ्चिदपेक्षते प्रयोच््रधौीना ह्याक्तक्षापरपयीयेच्छा योग्यषु 
राब्देषवध्यारोप्यते | असति च प्रातिपदिकस्य पेक्षुणे नियतक्रियावि षय साधनसावा- 
परिज्ञानाद् द्ितीयाद्चुपपत्तः पदमेव नावतिष्ठत इत्यपेक्षासिद्धो सञ्दायएथोपपत्तिः । 
सामर्थ्यो च समाश्विधानान् प्रातिपदिकाथौनामपेक्षानुमाचम् ¡ सवेत्रेव च प्रकृति- 
प्रत्ययादीनामपोद्धाराथंनाथवत्ताभ्युपगमे परस्परमन्वयोपयपत्तिः । 

तदेवं सञुदायार्थोपपत्तौ तस्य॒ वाचकः प्रातिपदिकसष्चुद यौऽथवन्त्वात् 
प्रातिपदिकसंज्ञकः सिद्धः समासभ्हणेन तल्यजातीयविषयत्वान्नियसस्य, सुबन्त- 

सयुदायस्य वाक्यस्येव प्रातिपदिकसंज्ञा निवायत इत्येक{विभक्तौ प्रातिपदिकेकशेष 
समर्थितः संख्याविवक्षायामपि ॥ ९०॥ 

इव् अच समुदायोच्तरजाति विभक्स्यावयवाथानुग्रहामायेन नायं तन््ाख्यो न्याय्यः संमवत्तीत्य- 

तोऽथ॑वत् सूजरेऽथेवद् रणामाव न्द्रावयवानामिष प्रत्येकं वर्णानां सत्यां प्रातिपदिकसंज्ञायामवय- 
भेभ्योऽप्यन थंकेभ्यो विभक्त्युदयत्तौ तत्रतत्र नलोपाद्यापर्तिरपचोद्योदूभावनं समरुचितमेष । 

ननु सरूपप्रातिपदिक्षमरुदायविषयेऽवयवप्रातिपदिकानामेकजाव्युपलक्षितपरस्पराथपिक्ष- 
त्वेन सखयुदायमायोपपत्तिरित्युक्त प्राक्; तन्न युज्यते, सुबन्तानामेव प्रयोगसमवायित्वदशनात्, 
प्रातिपदिकानाञ्च तददरशनेन परश्पराथपिक्चाया अनुपपत्तेरिति चेदनोच्यते । प्रयोगासमवायिनामपि 
प्रातिपदिकानां प्रयोक्चाकाङ्घाघीना परस्पराथपिक्षा पदवत् खण्डवाक्यवस्चारोप्यत एव । नहि 
वाक्यप्रयोगाक्षमवायिपदमपि, खण्डवाक्यमपि वा स्वतः पदान्तर, वाक्यान्तरं वा किंञ्चिदपेते 
किन्तु प्रयोक्तराकाङ्कामाश्रिस्येव । प्रयोक्तसमवेता हि आकाङ्कापरपर्यायेच्छा परस्परान्बययोग्येषु 
पदेषु खण्डवाकयेषु वा अध्यारोप्यते । किञ्च प्रातिपदिकस्यासति ग्रातिपदिकान्तरपेक्षणे पदान्त- 
रपेश्चणे च नियतस्य क्रियाविषयस्य साधनमावस्यापरिज्ञानाद् दि तीयाचनुपपत्तः पदमेव न व्यव- 

तिष्ठतेति परस्परं पदान्तरस्य चापेश्चासिद्धौ समुदाया्थापपत्तिः । किञ्चे पदानामेका्थींमावरूप- 
साम्य सति परस्परं समासो मिघीयते, तेषां परस्परपेक्षायः अमाबे च सामथ्यसंभवात् प्राति- 

पदिकार्थाना परस्षरपेश्षाया अनुमानम्! किञ्च खवत्रेव प्रकृतिमत्ययादीनाम ओेद्धारा्थनार्थ- 
वत्ताऽभ्युपगमे परस्परापेक्षयेव परस्परमन्वयोपपत्ति । 

तदेवं सरूपप्रातिपदिकसमुदायस्थके सथुदाया्थौपपत्तौ तस्य वाचकः सरूपग्रातिपदिक- 
समुद।योऽथवच्वात् प्रातिपदिकसंकः सिद्धः । कृतद्विसमासाश्चेति सृते समासग्रहणेन सरूप- 
प्रातिपदिकसमरुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा वारणं तु न, नियमस्य सजातीयविषयत्वात् ¦ साजाव्यञ्चा. 
थ॑वतूयुबन्तसमुद।!यखेनेति | सुबन्तसभुदायस्य बाक्यरूपस्येव प्रातिपदिकसंज्ञा वायत इति ससूपप्राति- 

पदिकसमभूदायादेकविमक्तो प्रातिपदिकैकरोषपक्षे गुणे संख्याविवक्चायामपि समथित इति ॥ ६०॥ 
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एवं च करत्वा भूयान् प्रधानस्यानुप्रहः कृतो भवतीव्याह- 

ब्रह्ययस्य प्रधानस्य समासस्यापि वा विधौ 
सिडः संख्याविवक्चायां सवंथाचुग्रहो रुणे ॥ ९१॥ 

“ड्धप्प्रातिपदिकात् इति प्रकृत्यनुवादे नापूवस्य प्रत्ययस्य विधौ विवश्षिता- 
यामपि संख्यायां गुणे केवरात् प्रातिपदिकात् सथुदायाचचोत्पत्तिः वस्य सिद्धेति खवंथा 
सर्वेण प्रकारेण, श्रद्ारस्य प्रत्ययस्य सवेप्रातिपदिकह्पविषयन्याप्रिखक्षणः अनुग्रहः 
सिद्धः । तथा `सुप्सुपा" इति सपा स्यापि प्रधानस्य विधौ विवष्धितायामपि गुणे 
संख्यायां द्रन्देऽतेकग्महणात् बहूनां समासः करिष्यते । बहुत्रीहौ त्वनेक पदावयवे 

एवञ्च कृत्वा उ्यापृप्रात्तिपदि फ़रादित्यत्र प्रत्ययविधौ, सुप्सुपेव्यत्र घमासस्य वा विधौ 
गुणे संख्याविवक्षायामपि प्रत्ययल्पसय समासरूपस्य वा प्रधानस्य सवंविषवभ्या्िखक्षणः प्रधानस्य 
भूयाननुग्रहः कतो भवतीत्याह-प्रस्ययस्येति } 

यस्याःथः--ङ्धापव्रातिपदिकादिव्यत्न प्रत्ययश्य, वा = अथवा, पुप्मुपेत्यत्र समासस्य 

विधौ = विधानि गुणे = अप्रधाने संल्याविवक्चायामपि सवथ! = सवप्रकारेण, प्रधानस्य = 
प्रत्ययस्य समाश्वस्य वा सव विषयव्याप्तिरृक्षणोऽनुग्रहः सिदध इति । 

अयं भावः--ख्यापप्रातिपदिकादि्यत्र प्रकतेरन्यनः सिद्धत्वात् तद नुत्रदेनापूवंस्य 
प्रत्ययस्य विधौ रुणे प्रकृतौ संख्याविवक्षायामपि एकत्वसंख्या परस्वेन केवलात् प्रातिपदिकात् 
सरूपप्रातिपदिकपमरुदायाञ्च परस्ययस्योत्पत्तिः सिद्धेति सवया = सवप्रकारे्र प्रधानस्य प्रत्ययस्य 
सवसरूपपरातिपद्दिक समुदायरह्पविषघयःव्रापिलश्चणोऽनुग्रह. = उपकारः सिद्धः | तथा सुष्यु 

पति समासस्यापि प्रधानश्य विधौ गुणे संल्याबिववायासपि इन्द्रविघायक ध ेऽनेकग्रहणसामर्ध्याद् 
बहूनां सुबन्तानां दन्द्समाश्रः करिष्यते । अनेकमन्यपदार्थः इतिं विहिते बहुत्रीहावपि अनेक- 
पदसामथ्यादनैकपदावयवे यः स्वरसमासान्तवद्भावेषु दोषः समापतति, सोऽवयवे तत्पुखुषसमा- 
सस्य खमाश्यणेन निवास्ति इति नास्ति किमप्यनिष्टम् ¦ तत्र समासान्तपुंवद्भावयो दोषाभावो 

यथा--जरच्चि्रगवीकः | अत्र चित्रा गौस््चित्रगवी, जरती चित्रगवी यस्य स॒ जरस्चित्रगवीक 

इति तत्पुरषगमों बहुवीहिसिसयुमयत्र पुंवद्भावः समासद्वयनिबन्धनः सिद्धः \ गमं तत्युद्ष- 
स्वीकाराच्च "गोरतद्धितटकिः इति समासान्वश्च सिद्धः । स्वरे दोषाभावस्यापीदमेवो दाहरणम् । 

तथाहि-अन्र यदि नियमेन तस्पुरुषगर्मोऽनेकपदाभ्रयो बहूुत्रीहिनं स्यात्तदा बहुत्रीदिग्रयुक्तः 
ू्वंपदप्रक्ृतिस्वरोऽत्र नियमेन न स्यात् । किन्तु जरच्चित्रगुरिति बहुत्रीहिगमं तत्पुख्षे समासा- 
न्तोदात्तत्वमेवा् स्यात् | अनेकमिति गुणे संख्याया अविक्षायां वु अनेकत्वस्याव्यवरस्थितत्वा- 
न्नियमेन बहूनां खमासो न विज्ञायेते्युपरोधः = प्रतिबन्धः बहूनां समासस्य कृतः स्यादिति 
स्वरादिषु प्रागुक्तो दोषः] तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे च' इत्युत्तरपदे द्विगुविधानरूपादनेकपदावयव- 
कसमासलिङ्गाच्च सुसूक्ष्मा जय येष्वीदशाः केश्चा यस्येति विग्रहे पुसृष्टमजटकेश्चादौ अनेकपद्ा- 
वयवो बहुत्रीहिः सिद्धः । 
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सवरसमासान्तपुंवद्धवेषु दो षोऽवयवतत्पुरुषाश्रयेण निवारित इति न स्त्यनिष्टम् । 
अविवक्षितायां संख्यायां बहूनामव्यवस्थितत्वान्नियमेन समासो न विज्ञायेतेव्युपरोध- 
स्तस्य कृतः स्यान् । उत्तरपदे दिगुविधानाच्च लिङ्गात् सुमृक्ष्मजटकेशादावनेकपदं 
बहुत्रीहिः सिद्धः । द्वयोश्च न्दे कृते पुनरपरेण सह न्द्र इत्यनेकबचनमुपसजंनाथ- 
मिव्युक्तम् ॥ ९१ ॥ 

एवं पूवं प्रातिपदिकाथंभुतां जाति निरूप्य विभक्त्यर्थोऽपि संख्याजाति- 
रिव्युक्त्वा वश्रसङ्कन विवक्षाविवक्षे विचायं, इदानीं तस्यामेव जातो यदधिकं विचाय- 
मवरिष्यते तदेव विचारयितुमाह- 

अभेदरूपं सादश्यमात्मभूताश्च रातयः | 
जातिपर्यायवाचित्वमेषामण्युपवण्यते ॥ ९२ ॥ 

नन्वेवम प दन्द्रेऽनेकवचनं व्यर्थम् , घटपटकयमठा इत्यत्रापि सुप्सुपेव्यनुदरस्येव दन्द- 
समाससिद्धः । तथाहि-घटपटो, कटमठाविति दवयोर्ोर्न्् कते द्वयोदन्दपदयोः पुन; समासे 
रूपसिद्धेरिति चेन्न । घटस्य पटस्य कटस्य मठस्य च समूहो घट्यटकठमिव्यत्र समूहे उपसज- 

नानां समासे क्रियमाणेऽनेक्ग्रहणं विना स्पासिद्धेरित्थेवमुपसजनाथं दन्द्ेऽनेकम्रहणमिति 
उक्तमन्यत्र | 

न चात्रापि घटपरश्य, कटमठस्य च समूह इति समाहारदन्दरयोदधंयोः समाहारदन्द्र 
रूपसिद्धिरनेक प्रहणं विनाऽप्यस्त्येवेति वाच्यम् | एवं विवक्चायां रूपसिद्धावपि प्राशुक्तविव- 

कलायां रूपासिद्धेः। इदन्तु प्रयोजनमितरेतरयोगदन्देऽपि संमवतीति व्यथः सुद्रनुधावन- 
प्रयासः श्रीहेकाराजस्येस्यवघेयम् ॥ ६१ ॥ 

एदं प्राक प्रातियदिकार्थत्वेन जातिं निरूप्य विभक्त्य्थोऽपि संखयागतां जातिरेवेद्युक्त्वा 

तत्प्रघ्ञन तस्था गुणे, प्रधाने च यथासंभवं विवक्षाऽबिवक्षे विचायः, इदानीं तस्यामेव 

जातावधिकं व्रिचारथितमाह~-अमेदरूपमिति । 

अस्यार्थ; व्यक्त नाममेदरूपम् = अभेदात्मकं व्यक्तीनामग्यतिरिक्तमवयवसंस्थानरूपं 
स्वरूपं तं सादश्यम्, व्यक्तीनाममेदो रूप्यते निरूप्यते येन तद् व्यक्तीनामेकम्रव्यवमशं जनकं च 

व्यक्तीनः तन्तकार्यानुकूल्शक्तिसपं ववक्तीनामात्मभूतं सामथ्यं तत्तद्न्यक्तिनिष्ठं नानाविषमेषामु- 
मयेषामपि उभयवाचिनामिति यावत् । 

जातिपर्थाोयवाचित्वम् = जातेः पयायेण वाचकत्वम् । कटाचिञ्जातिशन्दस्तमथमाह कदा- 

चित् सादश्यराण्द शक्तिश्ब्दो वेति मावः । उपवण्येते शिष्ठेरितत । अष्याः कारिकायाः समुत्थाने 

बीजभूतेयमत्र शङ्का । ननु यद्यपि अयं घटोऽयं घटः! इत्येवं सर्वासु घरमभ्यक्तिषु एकस्य घमस्या- 
न्वयविज्ञनेन जातेः सत्तोन्नीय = अनुमाय उद्घोष्यते जातिवादिभिः, तथापि व्यक्तिव्यतिरिक्तं 
जातिस्वरूपं न केनापि प्रमणेनोपरम्यते ! अतो व्यक्तय एवानुगतसंस्थानरूपात् साहचयात् 

स्वस्वरूपाव्वतिरिक्ताद् एकाकारान्वयविज्ञानजनिकाः सन्तु । यद्वा स्वाभाविकं यत्तास्रामेकमरत्यव- 
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यमत्र शङ्का । अन्वयविज्ञानोन्नीयमानसदद्धावा जातिरिस्युदघोष्यते। साच 
व्यक्तिभ्यो वयतिरेकेणात्मानं नो दशयत्ति। तदेता एव व्यक्तयः सादइयादेकाकार- 
प्रव्ययत्रसवहेतवः प्रक्व्येवेकप्रव्यवमरोजरनसामर््यादभ्यासाद्ा सन्तु, किमपरेण 
सामान्येन कव्यम् । तदेतदभ्य्पगच्छति । अभेदरूपय् अव्यतिरिक्तं उयक्तीनां यत्सा- 
82 एकप्रव्य्रमदोजनकं वा व्यतिरिक्तमेव रक्तिठश्चणं सामभ्य तदपि जातिरिति 
व्यपदिश्यत एव ।! अच्विताक्नारक्ञःतजनकं &ि व्यक्तीरां किञ्चन रूपं सामान्य 
मिति सवेपापेदो स्यायः। ततश्च सादृश्यं शक्तिरित्यपि नामान्तरेणोच्यताम् , न 
काचिदनुपपत्तिः । व्यतिरेकाग्यतिरेकचिन्ता तु प्रवादिनां म्ह एवेत्यमिप्रायः ॥९२॥ 

अचर वैशोषिकदश्नाध्रयेण उ्यतिरेकयपक्षं जातीनां समथयितुमाह-- 
दण्डोपादित्सया दण्डं यश्पि परतिपश्यते। 
न तस्मादेव सामभ्यात् स दण्डीति प्रतीयसे ॥ ९३ ॥ 

मशजननतःमथ्य शक्तिपदव्यपदेश्यं तन्मूलकात् तासामेकत्वाध्णरोपात्ता अनुगतप्रत्ययञ्न्मदेतवो 
भवन्तु किं जातिस्वह्पेण प्रमाणतोऽनुप स्यमनेन इति चेदोमिति चम 

अयं मावः-अमेदस्पम् = व्यक्तिभ्योऽव्यदि रिक्तं व्यक्तीन्धं खरूपमूतं यत् साहश्यमनु- 
गतसंस्थानरूपं तद्युक्त वा तदेष ताखमेकप्रत्यवमशंजनकम् } यद्वा भ्यक्तिस्वरूपन्यतिरिक्तमेव 
तत्तस्छार्थानुक्रूल््क्तिरूपं सामर्थ्यं तदपि जातिरित व्यपदिश्यते = व्यवहियते एव । यतोऽन्वितेका- 
कारप्रत्ययजनकमेव व्यक्तीनां किञ्चनं रूपं सामान्यमिति सवैश शस्त्रेषु संमन्यते | ततश्च 

साह्यं शक्तिवां जाठिरिति नामान्तरेण यन्युच्पते तदा न काचिदनुपपत्तिः) व्यक्तिस्वरूपाद् 
व्यतिरिक्ता जातिः, अव्यतिरिक्ता वेति विचारे वादिनां नियमेनैकतरपश्रपरिग्रहस्तु आग्रहप्रयुक्त 
एव । नानिव्यक्रतयो्मँरामेदरूपरर ताद्म्यस्यैव युक्तत्वात् । तथादहि--जातिभ्यक्सयोः सदो 
परलम्भनियमादमेदः ¦ अत एवोक्तं बाह्यः सदोपर्म्भनियमादमेदौ नीरतद्धियोरिदि । 
विरेप्रमविरेष्यभावाधःराषेयमावप्रतीत्ण च येद इत्युभयोयुक्तत्वमिति ॥ ६२ ॥ 

अत्र न्थायवैरोषिकदलने आ्रि्य जातीनां व्यक्तिव्यतिरेक इति प्तं समथयितुमाद- 
दण्डोपादित्सयेति । 

अस्यार्थः -- यथपि दण्डोपादित्सया-दण्डजिधृश्चया दण्डं प्रक्षिपद्यते। दण्डोपादिस्सा 
दण्डप्रत्यये निभित्तमिति बावद् | सत्यपि चक्षुःसननिकर्षादिरूपपुष्कलकारणे दण्डोपादित्ा 
भावाभावाऽनुविधायित्वाद् दण्डप्रत्यप्रमावामावयोरिति मावः} तथापि तस्मादेव दण्डगप्रस्यय- 
निमित्ताद् दण्डोपादिस्सारूपात् सामर्थ्यात् स दण्डो दण्डीति न प्रतोयते । कायमेदे कारणमेदं- 
स्यावश्यकल्वात् । अत्र सामथ्य॑दण्डोपादित्सयोः कारणकार्ययोरमेदेन व्यपदेशः ¦ कार्यभेद 
कारणमेदस्यौचित्यमेव समर्थवन्नाह -नेच्छानिमित्तादिति | इच्छाया दण्डोपादिस्साया निभि- 
ताद् दण्डनिष्ठवत्तत्का्ानुकूकसामर्यरूपाद् "दण्डोपादित्साकान्! इति ज्ञानं यतो न प्रव॑ते, 
तस्मात्ततत्पदार्थैषु वत्तत्कार्थानुक्ूरसामथ्ये सत्यपि सामान्यस्याश्नयावच्छेद्हेतौ = आश्रयनियामक- 

२२ 
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नेच्छानिमित्तादिच्छावानिनि ज्ञानं प्रवर्तते| 
तस्मात् सत्यपि सामथ्यं बुदिरथान्तराश्चया ॥ ९४ ॥ 

अयमच्राथः--इहानुगताकारे ज्ञाने व्यक्तीनां व्यावृत्ताकारार्णां हेतुत्वं नोपपद्यत 
इति सामान्यं परिकल्प्यते । सादृश्यसामथ्यं तु ठ्यक्स्यव्यतिरिक्ते। तद्ववयुयायिनी 
व्यतिरिक्ता जातिरभ्युपगन्तव्या । नतु च सापि कथसनवयवेन व्यक्ति नाचुयायात् । 
तथा च गवाश्वादौ सांक्येप्रसङ्कः। नैतदेवम्, प्रतिनियताश्रयवरत्तिःवात् सामान्यानाम् । 
किमत्र निमित्तमिति चेन्, विशिष्रसंस्थानयोगित्वं व्यक्तीनाम् । अन्यो ह्यवयवसनि- 
वेरो गवाम्, अन्यस्त्वश्चानामिति गोत्वाश्चल्वयोराधारनियमसिद्धिः । तत एव तर्हि 
वि्िष्टात् सचिवात् साददयापरपथीयात् प्रतिनियमेनानुगताकारप्रत्ययोऽस्तु । यथा 
द्ववयवसन्निवेशः प्रतिव्यक्ति भिन्नोऽपि सामान्यस्याभिन्नस्याश्रयावच्छेदहतुः तथा 
अनुषताकःरस्यःपि ज्ञानस्य हतुभेवस्बिव्यरमन्तगडना सामान्येन । तदुक्तम्-- 

तुल्यमेदे यया जातिः प्रत्याख्या प्रसपंति । 
कचिन्नास्यत्र सैवास्तु शब्दज्ञाननिबन्धनम् ॥› इति । 

0 त क ~ 3 ~ 1 1 

देता रनुगतैकाकारप्व्ययरूपा बुद्धिः, अर्थान्तराश्रया-सामर््याद् भिन्नो योऽयं सामान्यशूपस्त- 
दाधा = तन्निमित्ता ! अतः सादश्यसामर्थ्याम्यां व्यक्त्य यतिरिक्ताम्यामतिरक्ता भनुगतैकाकारः 

प्रत्ययहेवुजांवियस्थेथेति इद यम् | 

अयं मवः--लोके अथं गौः, अय गौरि्यादिरवुगताकारः प्रत्ययो निर्षाधौ द्यते । 
ततरास्स्यंश्द्वयम् । विरोषणं विरोष्यश्च । तत्र विरोष्यभूतानां व्यक्तीनां परस्परं व्याइत्ताकारार्णा तत्न 
हेतत्वं नोपपयते, व्यादृत्ताकारस्वादेव, अतो विरोषणमूतं सामान्यं सवेव्यक्त्यनुगत तादशप्रस्यय- 
देवतया परिकल्प्यते । साददयसामर््ये ठु न तादशप्रस्ययहेतू व्यक््यग्यतिरिक्तत्वात् । अतः 

सादश्यसामथ्यंबदनुगता ्यक्तिस्वरूपव्यतिरिक्ता जातिः स्वीकार्या | 

ननु जातिरपि सकल्ग्यक्त्यनुगतेति गवाश्वादौ जातिसांकय॑ग्रसक्तिः, तत्तदेशस्थस्नाभय- 
ध्यक्त्यनुगमे विजातीयव्यक्तिसंबन्धस्यापि संभवादिति चेन्मेवम् । सामान्यानाम् = जातीनाम् 
प्रतिनियताधारबृत्तित्वात् । तेषामाधारनियमे निमित्तञ्च व्यक्तीनां विरच्ृणावयवसंयोगविशष- 
रूपसंस्यानवसपेव । अन्यो छ्यत्रयवसन्निवेशो गवाम् , अन्यस्वाश्वानामिति गोत्वाश्वत्वयोराधा- 

रनियमसिद्धिः | 

नन्वेवं सति ताहश्यापरपर्यायाद् विलक्षणसनिवेसादेव प्रतिनियमेनानुगताकार्प्रस्ययो- 
ऽस्तु ] तथाहि - प्रतिव्यक्तिभिनोऽप्यवयवसन्निवेशोऽमिन्नस्य सामान्यस्य यथाऽऽघारनियमहे वुः 
स्वीक्रियते तथाऽनुगताकारस्य ज्ञानस्यापि हेद्रम॑वद॒ किमन्तगंडूवद् व्यर्थीभूतेन सामान्येन । 
तदुक्तम्- 

तुल्यमेदे यथा जातिः प्रत्यासत्या परसपति। 
क्वचिन्नान्यत्र सैवास्तु शम्दज्ञाननिबन्धनम् |} इति , 
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अब्रोच्यते-इह कायाणां प्रतिनियतकारणजन्यत्वान् सर्वो जनकः सवेत कार्ये 
व्यापारयितु पायते! तथा हि- दण्डीति प्रत्यये दण्डंवन्धो निमित्तम् ¦ सतु 
दण्डसंबन्धः सवत्र किं न भवतीद्युक्त दण्डजिघृक्षा तस्य निमित्तं भण्यते। न 
चेतद्त्र वक्त शाक्यते । दण्डोपादानेच्छाया एव दण्डसंवन्धं प्रति नियमहेतोरस्तु 
दण्डीति प्रत्ययः किमपरेण तत्र दण्डसंवन्धेन निमित्तन कृत्यमिति ¦ दण्डो- 
पादित्सा दण्डरंबन्धस्य निमित्तम् । तस्या अपि क्रं निभमित्तमि्युक्तं दण्डस्य यत्र 
कायं विनियोगः तत्र सामर््यादिदशोनं तदुपादित्सानिभित्तं वक्तव्यम् ¦ तथा च तत 
एवेच्छानिमित्ताद् दण्डो पादित्सावानित्यस्तु प्रत्ययः, किमत्रेच्छासमवःयः स्वात्मनि 
निभित्तशदुषोप्यत इति नेतच्छक्यतेऽसिधातुम् । अनुरूपं कायं अनुपकारणजन्य- 
भितीच्छासंबन्धादिच्छावानिति ज्ञानम्, न दण्डीति । एवं साहरयादेः सामान्यस्य 
विषयनियमसामभ्यं सत्यपि न तस्मादेव सामथ्यौदनुगताकारक्ञानजनकत्वं युक्तं 
तःसदृसमित्यादिज्ञानवदिति तजन्निमित्तं व्यतिरिक्तं सामान्यमवदयाश्रयणीयमिति 
सिद्धम् ॥ ९३, ९४ ॥ 

"1. 1 `. 0 1. 1 व 

अस्यार्थः--वुल्यमेदे सति = गवाद्वयी मंदे तुल्ये सत्यपि गवाडवयोरेकतरटत्तित्वे विनि 
गमनाविरहे घत्यपि गोत्वरूपा जातिः यगाञऽकृव्याऽ> गतसंस्थानरूपया हवुमूतया परव्यासस्या 
समवायेन तादात्म्येन वा क्वचिद् गवि प्रसरपतिन्यरखप्य सम्बद्धा मवति अन्यत्र अद्वेन ग्रसप॑ति, 
सेव जात्याघारनियामिकाऽऽकृतिरेव, शग्द्ञाननिबन्धनम् = गोग रिप्यनुगतशब्दस्य तथाभूतस्य 
लानस्य च निबन्धनम् = निमित्तमस्त्विति 

अनोच्यते--इह कार्याणां प्रतिनियतकारणजन्यत्वमिति निर्बाधोऽभ्युपगमः, तेन चन 
स्वो जनक. सर्वत्र कायें नियेःजयिु शक्यते । तथादि-- दण्डीति ज्ञाने दण्ड संबन्धो निमित्तम् । 
क्ानस्य बौ दधवाह्यान्यतरविषयजन्यत्वनियमात्। स तु दण्डशतबन्धो दण्डामाववति कुतो न भवतीति 

जिज्ञासायां दण्डग्रदणेच्छा तस्य नियामकसेन अभ्युपेय॑ते । तत्र नैवं वक्तं शक्यते, दण्डसंबन्धनि- 

यामिकाया दण्डजिधृक्चाया एव दण्डीनत प्रत्ययेऽपि निमित्तत्वमस्त्वलं तत्रान्तगडभूतेन द॑ण्डसंबन्ध- 
रूपेण निमित्तेनेति । किञ्च दण्डग्रहणेच्छा क्वचिद् दण्डसंबन्धस्य निमित्तम् । दण्डोपादित्सायाश्च 
दण्डस्य यत्र कार्ये बिनियोगस्तत्र सामर्थ्यादिदद॑नं निमित्तमिति वक्तव्यम् । एवञ्च नेदमपि वक्तु 

शक्यते, दण्डोप।दित्सानिमित्तात् तन्तचकार्यानुकरकसामथ्यादेव दण्डोपादित्साबानिति प्रत्ययोऽस्त, 
किं तत्र दण्डजिघृक्षासमवायः स्वस्य संबन्धान्तराभावेन स्वात्मनि निमि त्तमुदुघोष्यत इति । 

एवञेदं बलादापतति--अनुरूपं कायम् = योग्यं कायम्. अनुरूपकारणजन्यम् = 
योग्यकारणजन्यमिति दण्डोपादिस्खासमवायाद् दण्डोपादित्सावानिति ज्ञानमेव जायते, न ठे 
ततो दण्डीति प्रत्ययोऽपीति । एवं चदाङृतिरूपसादस्यस्य व्यक्तौ तत्ततकार्यानुकूरूसामथ्यंस्य च 
सामान्यस्याधाररूपविषयनि"मनसाम््यं सत्यपि न तस्मादेव सादद्यात्, साम्याद्राऽनुगताकार- 
सन्द्ञानयोजंन्माभ्युपगमो युक्तः । यथा तत्सह शम्-तत्समथंमिति प्रत्यये यथायोगं तथोरन्यतरस्य 
निमित्तत्वाभ्युपगमो युक्त इति । अतोऽनुगताकारञचन्दज्ञानयोनिमित्तं साददयसामर््याभ्यां व्यतिरिक्त 
तत्तदृव्यक्त्यनुगतं सामान्यमवदयमाश्रयणीयमिति॥ १२ ॥ ९४॥ 
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अस्यथ अतिप्रसङ्ग इर1इ- 
४ ४ म 

स्व भावोऽच्यदेश्यो वा सामथ्यं वावतिष्ठते ! 
ह ष त क, 

खव स्यान्ते यतस्तस्माद् व्यवहारा न कल्पत † ९५ | 

इद कार्याणां प्रतिनियतक्ारणानभ्युपगमे कारणकारणादेव सिद्धावभ्युप- 
गस्यमानायां तत्रापि तत्कारणादित्यनवस्थायामापादिवायां स्वान्ते मूलकारणेऽ- 

क 4 ~ छ. ¢ 

वस्थातव्यम् । तच सूदं कारणं सवस्य वस्तुनः सवस्य वादिनऽन्ते पयचुयोगावसने 
नित्यस्य प्रधानष् कारणस्य ~त: र&~उयमस्य स्यभावोऽस्साद्धरोरिस्येवं 

+ =+ (ष् [ ग्भ (प € भ, + 

व्यपदेष्टुमदास्योऽवः ८5 ; अत एवःस्मिन्नवधौ हेतप्ररनपरम्परा निवसेते । यषां 
त्वनिव्यं कारणम् , तेषां मासथ्यं हेतकषक्तिः प्रदनपरम्पशादसानेऽवतिष्ठठे । तदपि 

€ (3 यर भ श (~~ भ 

सामथ्यंमन्यपदेदमेव, वैखश्चण्यन ` -दं तत्' इति शब्देन व्य पदष्टुमङक्यत्वःत् । 

अथवा नित्यकारणपरियह् एव तस्यान्यन्तपरयोक्षत्वान् स्व मावोऽब्यपदेरयः। 
४ + 6 

अनेकरक्त्यात्मकत्वे तु सामथ्यसप्यस्य परोक्षस्वादेवान्यपदेदयम् । एकमेव बा वस्तु 
कम ~ "ज्र ता अकः. ^^ ~ 

कार्याणां प्रतिनियतकारणानभ्युपगमे कारणकारणादेव कायेतिद्धरभ्युपगमे च वक्षयमाणा- 

तिप्रसङ्ग इत्याह--स्भावोऽप्यपदेश्यो वेति । 

अस्वार्थः--यतः कारणात् कारयांणां प्रतिनियतकारणानभ्युपगमे कारणकारणादेव कायं- 

सिद्धावभ्युपगस्यमानायां कारण्रदनपरम्परायां सत्यां स्स्थ वस्तुनोऽन्ते स्षस्य वादिनः पयनुयो. 

गावसाने वाऽव्यपदेश्योऽव्यवहार्ममूखकारणस्वमावो वाऽ्यपदेदयं सामथ्यं वा हेवुशक्तिर्वाऽवति- 

हते, तस्मात् कारणात् तेन स्वभावेन सामर्थ्येन वा व्यवहारः--सामानय सदनं शुडक्षव इत्यादि- 

रूपः अग्यपदेश्यत्वादेभ न कल्पते = न प्रसिद्धधतीति । 

अथं भावः- इह कार्याणां प्रतिनियतकारणानम्युपगमे सखकारणमन्यथासिद्धीकृच्य 

कारणकारणादेव कार्यसिदावभ्यु गम्यमानायां तच्चापि तत्कारणादित्येवमनवस्थायामापादि तायां 

सर्वान्ते मूल्कारणेऽवस्थातन्यम् ¦ तच्च मूलं कारणं नित्यस्य प्रधानादेः संसारमृरकारणस्या- 

व्यपदेश्यः "अयमस्य स्वमाबोऽस्माद् हेतोः इत्येवं व्यपदेष्टुमरक्यः तस्थैवाव्यपदेश्यं सामथ्यं वा 
सर्व॑स्य कारणवस्वुनः भर्व॑स्य वादिनो वान्ते पयं नुयोगावसानेऽवतिष्ठते । अत एव तथाविध 

मूकारणरूपे प्राडनिरदिष्टेऽवथ हेतप्रसनपरस्परा निवतेते । येषां व॒ क्षणमज्गवादिनां मतेऽनिल्य 

भूरुकारणपरमाणुलूपम् तेषां मते सामथ्यैम् देवशक्तिर्पमनित्यमेव प्रश्नपरम्पराऽव सानेऽवति- 

ते । तदपि साप्यं परस्परं वैरश्षण्येनैदं तदित्येवं शब्देन व्यपदेष्टुमशक्यत्वादव्य- 
पदेङ्यमेव । 

अथवा नित्यं मूढकारणमिति पश्चपरिह एव मूकारणस्यानेन्दरिवकत्वेनाव्यन्तपयोकचस्वात् 
तत्स्वमावोऽब्यपदेश्यः । मूल्कारणस्यानेकशचक य॒त्मकत्वे तु तस्य सामथ्यंयपि परोक्षत्वादेवाव्य- 
पदेदयम् । । 
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स्वभावरन्ने, तामभ्ययच्डैन च उयकह्रन्तीनि वद्क्तिभिरेव प्रतिपादयनि : एवम- 
व्यपदैरयश्व भादऽवस्थानान् तस्मादव्यपदेदयाच्छाष्दो व्यवहारो न प्रकल्पते | वाक्ये 
यथानुज्धः(च,)दउस्तूसिकस्धनो हि परिददयमानः स्थृलखाथाश्नया `गामानयः, आदनं 
सुंक्ष्वः इति ठः बहार: ८ ;ऽनस्व्यहववश् इति स्वभावः सामथ्यं वः । अ रय, अंकष्व चं 
इत्यवं व्यवहारः - यृखक्सणं वक्तव्यम् । ऊव्ययदेरयस्वाः स्वभावः दस्दैन अयकह्ःरो 
नोपपद्यत इत्छरठरकहुएये वम्नृपष्टप्तुमित्यथेः ! तदरेवमभिन्चठ-बहुररदथन्यनपन 
सामान्यान्यभ्युपगस्तय्यानि | साहरयःत्त "सदसः इति व्यवहार. शक्तिसस्वान्त छत 
मान्' इति: उन्-अ साद्रइसन्ननं सःसान्यज्ञानाद्धि्नजःदीयेष्वपि गोगडयादिषु 
भावात् । अय दाचधायेन्ते विवेकेन जायन इत्यनुगतम्य ज्ञानस्य निसित्तपरिकल्प- 
नयः पदेव -{श्चिभिन्तं स्यादिति का प्रहे जःतिष्िति | उच्यदे--ल हपिस्य- 
वायात् चश्युपाण्यद तामाल्यनोति त्रमः} विप्रतिपन्रं = प्रि कःयंकदप्यस्तर सचयत | 
न चज्ञानं = कायो मडाकुरादिसद्टरम् , अपि त बोधरूफमिति । तस्य तस्सामःस्य 

अथवा कारिकाया वा शब्दः शाः व्रिकल्पे, न त्वथविकल्पं ¦ एवञ्चंकमेद व्वुष्वभःव- 
शब्देन सामथ्यंब्देच च -यददरन्तीति तदुक्तिभिरेवात्र प्रतिपादयति अन्थक्रत् ¦ एवमञ्थपदद्ये 
स्वभावे सामर्थ्ये बः देनुपदनपरः-राया अवस्थाने तस्माटव्यपदेश्यात् शाब्दो व्यवहारस्तन्मलकं 
आर्थो वान प्रकल्पने | तथाहि -थन्मनसा मनुते तद्राचा वटति इत्यभ्युपगमेन शब्दग्रत्यय- 
योजन्थजनकयोः समानविषयकत्व नियमेन च यथाऽनुक्ञारवस्तुनिबन्यनो हि खोके परिदश््यमानः 

स्थूला्थाश्चयः = स्थूलाथनिभित्तकः, "गामानय, "ओदनं भुङ्क्ष्व इत्येवविधी वाक्ये यो ् यव्ारः 
सोऽन्त्यदेतुवक्षः = मूख्कःरणाधीन इति स्वभावः सामथ्यं वा आनय. भुडक्व चः इत्येवं 
विघबग्यवहारस्य मृकारणं वक्तव्यम् । पवभावसामथ्ययोः प्रायुक्तदिशाऽव्यपदेद्यत्वाच्च ताभ्यां 
शाब्द आथां गा व्यवहारो नोपपद्यत हइत्ययुक्तमव्यवहारयं = व्यवहारानहं वस्तु-यवहार्यवस्तुनः 
कार्णत्वेनौपक्षेष्तुम् : व्णयतुमति } तदेवमचगताकारसब्द प्रत्ययो भयरू्पव्यवहरनिमिन्तानि 

सामान्यानि सौ , तम्यानि । साहश्य्त सट श्च इति वहारः स्यात्, शक्तिमत्वात्त शक्तिमानिति । 
नत्वनुगतः शन्दरूपः प्रत्ययह्पो वा गौगोँरिति व्यवहारः । अर्पि साहश्यज्ञानं सामान्यज्ञानाद्, 

मोगवयादिषु भिन्नजातीयेष्वपि आद्यस्य दश्चंनाद्. द्वितीयस्यादशं नात् । प्रत्ययमेदे विषयमेदस्यो- 
चित्पास्च | 

ननु जातयो विवेकेन नावधार्यन्ते, सवत्र सवद! सामानाधिकरण्येने।पल मादिति जातीनां 
विनिगमनाविरदेणःनुगतत-त्ययनियामकस्वामावे सति तस्य निमित्तपरिकस्पनायां क्रियमाणायां 
यदेव किञ्चिन्निमित्तं स्यान्नतु जातिष्वेव तन्निमित्तत्वकल्पनाया भग्रहो युक्त इःत चेदुच्यते, 
सामान्यानामेन्द्रियकद्रव्यसमवायदेन्द्रिषकाण्येव सामान्यानि न तु अनुगतप्रत्ययरूपकार्यकल्प्यानि 
परोक्चाणि, वन्न विप्रतिपन्नं प्रति वु तेषां कार्यकल्प्यत्वमुच्यते ¦ किञ्चानुगत ज्ञानं नाम सामान्य- 
कायं नाङ्कुसदिरूपजडका्यं सद जडम् , किन्तु बोधरूपरम्, तस्य॒ कारणीमूतं तत्सामान्यन्तु न 
चक्षुरा दिवद धिपतिप्रत्ययसूपम्, ।कन्ताहस्बनप्रत्ययरूपम् । आलम्बनं विषयः ¦ आखम्बनेञ्च 
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न चष्चरादिवदधिपतिप्रव्ययरूपं कारणम् . अपि त्वाटम्बनप्रत्ययरूपम् ! आछम्बनं च 
संब द्यमानम् } अतश्चहापि तदेवायातं संवद्यते तस्य स्वषूपमुपयुञ्यमानसिति 

जथ विकल्पस्य सामान्यं विषयो न त॒ प्रत्यक्षस्य ¦ तदयुक्तम् असति 
सामान्ये विकल्पो न प्रत्यक्षम् न सति, सव्यविषयत्वात् ! विकृल्पविषयत्वाच्च 
तस्यास्तस्यत्वम् , असतथविपयत्वाश्च तस्य सत्यविकल्पत्वमिति इतरेतराश्रयता | 

किंञ्च प्रतिकमेव्यवस्थायां ज्ञानस्य बोद्धेरुच्यते-यतो नीखाकार्मतो नीरस्य 
संवेदनमिति तद्रत् सामान्यवादिभिरप्युच्यत --यतोऽभिन्नाकारमतो ऽभिन्नस्य 
संवेदनमिति ¡ कोऽनयोश्क्त्वेर्बिरोषः ? चेन नीलं प्रत्यक्षं सामान्यमीदशमेवाप्रव्यक्ष- 
मिति ¦ एवमस्य न कथधिष्ठिशेषो दण्डादिभ्य इति नास्ति वैसादृश्यं निदशेनेः। 
एकाथकारित्वादर सिन्नः प्रत्ययो नास्ति हेतमेदात् , कार्याणामपि भेदात् इत्येकप्रत्य- 
तमश्च एवासति सामान्ये नोदियात् ¦ हूपादिव्यतिरेकेण च द्रव्यानभ्युपगमात् 
प्रत्यथं मपि नास्त्योकाथंसाध्या काचिदथक्रिया, किमुताथमेदे भवेद् । उदकाहरणादयपि 
रूपादिसयुदायसाभ्यमकमिति तत्र समुदायबुद्धिभेवेन्नेकघुद्धिः, यथेकङ्करजनकस्वेऽपि 

कादिप्रस्ययेषु संवेद्यमानमेव दृष्टमिति सवेचवे सामान्यस्य स्वरूपयुपयुन्यमानमिति वहा दायात- 
मिति न सामान्यश्वरूपे सवेदयमाने कल्पनाया एवेदवयमिति । 

ननु सामान्यमसदपोहरूपं विकल्पग्रत्ययस्याप्रमारूपस्येव विधपो न तु प्रत्यक्षस्य निर्वि 
कल्पस्य प्रमारूपस्येति यदि ब्रुयात्तदयुक्तम्। तयाहि--सामान्यस्यासद्रुपस्वे तद्विषयको विकल्प- 
प्रस्ययः स्यान्न तु प्रतक्षम् । तस्य स॒द्रुपत्वे तु प्रत्यक्षमेव तस्य मवति न तु विकल्पप्रत्ययः 
सच्यविषकत्वात् । किञ्च विकल्पप्रत्यसविषयत्वात् सामान्यस्या सत्यत्वम् , असस्यविषयकत्वाच्च 
तस्य प्रस्ययश्य विकल्परूपत्वमिति शप्तावितरेतराश्रयतारूपो दोषः ! किञ्च ज्ञानस्य प्रतिकर्म. 

व्यवस्थायाम् = कम॑नियम्यवस्थायां नौदधहैवुखूच्यते--यतो नीछाकारमतो नीलस्य संवेदनमिति। 
एवमेव सामान्यवादिभिरप्युच्पते-यतोऽभिन्नाकारं ज्ञानमतोऽभिग्नस्य संवेऽनमिति भिन्नग्यक्त्य- 

नुगता मिन्नसामान्यसिद्धिः | कोऽनयो सक्त्योविहेषः, येन नीडं प्रत्यक्षं सामान्यं ठ॒॒ईदशोक्ति- 
विषयी भूतमेवाप्रतयक्षमिति } एवमस्य सामान्यस्य न कश्चिद् विशेषः = भेदः दण्डादिभ्यः । 

तथादि--यथा दण्डसंबन्धाद् दण्डीति प्रस्ययः तथा गोत्वरूपसामान्यघमंसंबन्धाद् गौरिति 
प्रत्यय इति निदशेनैः = द न्तमूतैः दण्डादिमिवेसाह्यं = खादश्याभावो नास्ति सामान्यस्य | 
गौ रित्यचुगतगप्रस्ययानाञ्चेकाथक्रियाकारित्वात् प्रत्ययमेदो नास्ति, हेतमेदे कायंभेदस्यावश्यकल्वात् । 
तथा चैकः प्रत्यवमनशं एव स्वदेतोः कामान्यस्याभावेनोस्पयेत } प्रत्यर्थमपि = प्रतिव्यक्त्यपि 
नास्त्येकपदा्थ॑साध्या काचिदर्थक्रिया, सूप।दिव्यतिरेकेण द्रव्यानम्युपगमेन रूपादि समूहस्यैव 
दरन्यपद्ाथस्वात् । व्यक्तिभेदे तु न कथमप्येकाथंसराध्या काचिद्प्यर्थक्रिया संभवति | उदकाहर- 
णादिल्पा एका घरादौनामथंक्रियाऽपि रूपादिसमरुदायषूपवयादि द्रभ्यसाध्येति तन्न रूपादि समुदाये 
समरद्ायनुद्धिमषेन्नेकवुद्धि. । “एका षटः इति जायमानाऽपि एकस्वबुद्धिः समदायविषयेव, न तु 
प्रत्येकं रूपादिभ्यक्तिविषया, बहुत्वात् ` समुदायस्येवा्थ॑क्रियाकारित्वाच । यथा धितिबीजादीना- 
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क्षितिबोजादीनाम ¦ भिश्यारूपादिसं विच्चकबुद्धिरिस्यपि कचित् सम्यक् संवदनमूख - 
स्वान् मिथ्याबुद्धेरवश्यं काचिदभेदबुद्धिः सत्यप्येष्टव्येत्यनपहवनीयानि प्रतिनियत 
कायं साधनानि सामान्यानीति स्थितम् ॥ ९५ ॥ 

अधुना साङ्कन्यनयेनाद्वैतनयेन वा व्यतिरिक्तां जाति समथयित॒माह- 
यदा मदाच परित्यज्य वुदयेक इव गद्यते । 
व्यक्तयात्मंव तदा तत्न वुड्धिरेका प्रवतत ५९३ 

इहैकरूपसमन्वसादेककारणपूवकं विश्वम् । असदनुत्पत्तेश्य कायकारणयोर 
भेद इति सव किञ्चिद् भेदाभेदात्मकं वस्तु । एकस्य वानेकधावस्थानात् ततोऽभेद् 
8, । 

मेकाङ्क रजनकत्वेऽपि -च्र समुदःयद्ुद्धिरेव नैकत्वबुद्धिः । रूपादिविषयकसंविदूरुपा चेकत्वनुद्धि- 
मिथ्या 5 पादीनां ुत्वादिव्यतोऽपि मिथ्याबुद्धेः क्वचित् सम्यक् रवे द नमूखकत्वादवश्यं काचिद- 

भेदबुद्धिः सामान्यविषया सच्याऽपयष्व्येत्यनपचर्पनीयानि 'गौर्माः इति, 'अर्वोऽदयः इति, “घटो 
घट' इति प्रतिनियत प्रस्ययरूपका्यांणामारम्बनस्पेण साधनानि सामान्यानीति स्थितम् ॥६५॥। 

अधुना सांख्यनयेन जगतो मूलकारणं खवंकारणत्वेन सर्वानुगतत्वेन च सामान्यरूपं 
प्रधानमाधित्य, अथवाऽदरेतनयेन सत्तासामान्यरूपं सवंकारणं सर्वानुगतञ्च ब्रह्मैव निदर्शनं कत्वा 
साहश्यसामथ्याभ्यां व्यतिरिक्तां घटत्वादिजाति समथयितुमाह--यदा मेदानिति | 

अस्यार्थः यदा भेदान् = व्यक्तिभेदान् षरित्यल्य व्यक्तथातमैव = व्यक्तिस्वरूपमेव 
भिन्नोऽपि एक इवाभिन्नव्ुद्धया द्यते, तदा तत्रैका म्बनतया एकपदार्थजन्या बुद्धिषंट इति 
प्रवतत इति नास्ति तत्र इन्दैकरोषयोरबसर इति प्रत्याख्यातोऽत्र पक्षे एकरोषविधिरिति । 

अयं मावः--इह स्व मावु प्रव्येतमेदेन सु खदुःखमोहात्मकत्वस्यानुभवेन कारणत्वेन 
तदनुगतस्य प्रधानस्यापि सुखद ःखमोहात्मकत्वं गुणत्रयात्मकत्वञ्च कल्प्यत इति साध्याः । 

¢धअस्ति माति परियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम् , 
आं चयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो दयम् ॥ 

इत्यभियुक्तोक्तिप्रतिपादितदिश्ा स्वषु मावेषु सच्चिदानन्दात्मकस्य ब्रह्मस्वरूपस्यानुभवेन तादश- 

ब्रह्मोपादानकस्वं तन्र कल्प्यत इत्यद्वेतिनः । एवं मतद्वयेऽपि जगत्येकरूपस्य प्रधानस्य ब्रह्मणो वा 
समन्वयात् तादशेककारणपूवेकं विश्वमिति स्थितम् ! ययप्यसत्कायवादो नैयायिकवैरोषिकयोर- 
भिमतस्तथापि न स युक्तः| तदभ्युपगमे हि सवं सवस्मादुत्पदच्येत, कारणेऽसच्वाविदोषात् । 

बन्ध्या पुत्रादीनामपि कदाचिन्जन्मप्रसङ्गाचेति प्रागुत्पत्तेः कारणे सत एव कार्यस्य कारणकरपिः 
नाविमावरूपोत्पत्तिरिति सस्कायंवादिनः सांख्या अद्रेतिन्च } असदनुत्पत्तेध्चव कायकारणयोर- 
भेदोऽपि ¦ तदुक्तम्- 

“कार्यात्मना तु नानात्वमसेदः कारणात्मना । 
देमात्मना यथाऽमेदः कुण्डला्रात्मना भिदा ॥ इति । 

एवं यतकिञ्चित् सवं वस्तु मेदामेदात्मकम् । एकस्येव प्रधानस्य बरह्मणो वा 
कायरूपेणानेकधावस्थानात् 1 ततोऽभेदः कारणरूपः सामान्यम्, अनुगतत्वात्| कायेरपो 
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सामान्यं, मेदो विकेषः । तत्र सवौभेदो महासामान्यम् , तस्यव च यथाभागमधच्ले- 
दादबान्तरसामास्यानि । अवच्छेदकाश्च धमौस्तस्येव तथा परिणाम हइत्तिम् ततोऽ- 
तिरिच्यन्ते, सवं छयेकस्येव परिणामो, वितं इति वा एवं च छत्वा काये- 
कारणयोधेमधर्मिणोः सामान्यविशोेषयोश्च नात्यन्तं सेदः, एवमध्रतीैः । नाप्यस्यन्तम- 
मेदः, तथाप्यप्रतीतेः केवलं स्वसंविज्ञानपदामावाद्गस्या मेदासेदकशब्द्ाभ्यां 
यदाभिधीयते तदा शब्दसाददयमात्रादविवक्षितभेदामेदरूपाध्यासोपेण परे्चिरोधो 
निविषय इवापाद्यते । तत्र षदा मेदान् परित्यज्य सेदाभेद्रूपावि वक्षया व्थकत्याप्मेव 
व्यक्तेरात्मेव व्यक्तिरूपमेव बुद्धया एक इव गृह्यते, अभिन्नं प्रतीयते उदः तदैव 
सामःम्यमेकबुद्धिविषयो न ततोऽन्यत् किञ्चित् । व्यक्त्यार्मनो हि मूखभूतमेकतन््व- 
मात्ममेदहैतुपरित्यागद विरुद्धम् । 
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भेदस्तु विरोषः, व्यादृत्तत्वात् | तत्र सर्वाभमेदो महापामान्यं सन्तारूपं प्रधानं ब्रह वा, 
तश्येव च सवेभाव्रानुगतस्य यथाभागम् = यथाप्रदेशं धटादिव्यक्तिभिरबच्छेदाद् षटत्वादीन्य- 
वान्तरसामान्यानि परिणाममूतानि, विवतभूतानि वा जायन्ते । अवच्छेदकाश्च घटादयस्तस्येव 
सद्यसामान्यस्य घर्मास्तत्कायंस्वात्. न ततोऽतिर्च्यन्ते । सवं द्येकस्यैव प्रधानस्य परिणाम् इति 
सांख्यैः, एकस्येव ब्रह्मणो ववतं इत्यद्वैतिभिरभ्युपगमात्। एवञ्च कृत्वा कार्यकारणयोधंम॑घर्मिणोः 
सामःन्यविरोषयोश्च नात्यन्तं मेदो, नाप्यत्यन्तमभेदः, "सन् घट! इति सामानाधिकरण्येन प्रतीतेः 
अ्यन्तमेदे' "गौरद्वः इति वदत्यन्ताभेदे “वटो घटः इतिवस्च सामानाधिकरण्यप्रत्ययानु पपन्तेः | 
तथा च तयोः परस्परं मेदामेदरूपं तादात्म्यं साखयेरदेतिभिश्च स्वीक्रियते । तस्य च तादात्म्थस्य 

केबलं स्वरंविज्ञानपदानावात् = शवज्ञापकासाधारणरदामावाद् अगत्या यदा मेदाभेदशन्दाम्यां 
तदभिधीयते तदा तत्र भेदःभेदसरूपयोरविवश्नायामपि मेदामेदशम्द सादस्यमा्रात् तन्न तदध्या- 
रोपेण मेदामेदयोः परस्परं विरोधोनिर्विषथ इव परैनयायिकादिभिर्वादिभिरषायते | 

वस्तुतस्तु नास्त्यत्र तयोवि रोषः ! अत एवात्र मेदसदिष्णुरमेद इति सांख्यानामदेति- 
नाच्च व्ग्राहारः ) तत्र सामान्यविरोषयोमंदामेदरूपाविवक्षया भेदान् परित्यज्य भ्यकयात्मेव व्यक्ते- 
रात्मेवं ग्यक्तिस्वरूषमेव भिन्नमपि बुद्धया ए# इव ग्ृह्यतेऽभिन्नं प्रतीयते तद्! तदेव सामान्यं 
सत्सदिस्ये काकारवुद्धिविषयो न ततोऽन्यत् किञ्चिद् धटपटादिकम् । न च तस्य सामान्यस्य 

सर्वानुगतस्य कयाऽपि व्यक्त्या सह विरोध इति सव॑ग्यक्तिसामानाधिकरण्यं तस्य } व्यक्त्यात्मनो 
हि सवस्य मूलभूतमेकं तखं महासामान्यं सत्तारूपमात्मभेददेतुपरि्यागेन सवनुगतत्वात् सवं- 
नाविरद्धम् । यद्यपि चैकस्य सांख्यनये प्र धानस्य अद्रेतिनये सच्चिदानन्द रूपस्य नदह्मणः प्रकति- 

रूपस्य सवत्र व्यक्तिरूपेषु कायेषु अन्वयात् (तः मिन्नामिन्नस्य तदभिन्नत्वनियमः' इति न्यायेन 
सवमेकमेव तत्वतः, तथापि प्रकृतेः परिणामवैचित्याद् विवत॑वैचिन्याद् वा विकाराणां 
प्रकृतेरनर्थान्तरमूतानाम् = प्रकृतेर्थान्तरत्वमप्राक्ठानामपि साव्यावहारिकम् = लोकन्यवहार- 
सिद्धम् | अनेकत्वमप्यवगतमित्ति कारिकायाम् इव ' शब्दः । तन्न यदा समस्तानां बिकारमेदानां 
घय्पटादीनामबिवक्षयां निमित्तेन बुद्धया परित्यागस्तदा परमप्रकृतिरूपं सद् वस्तुमात्रं ब्हनैव 
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यद्यपि च प्रकृतिरूपान्वयात् सवमेकमेव तत्त्वतः तथापि परिणामवैचित्रयाद् 
विकाराणासनथान्तरभूतानामपि सांग्यवहारिकमनेकत्वमप्य(न)वगतमिति इब दाब्दः । 
तत्र यदा समस्तमभेदपरिव्यागः तदा सद्वस्तुमात्रं पदार्थं इति चेकलुद्धिः प्रव॑ते ¦ धर्म- 
तिरस्कारे तु धर्ममात्रं द्रव्यमिति बुद्धिः। सजातीयगतसेदहेतुपरित्यागे विजातीय- 
मेदापेक्षायां प्रथिव्यापस्तेज इत्यादिव्यवहारः । तत्राप्य्थीन्तराद् भेद पेक्षाणां 
स्वसदशामेद पेक्चणे गौरो घट इत्यादि सेद इति यथायथमुदाहायम् ॥ ९६ ॥ 

तदेवं ददौनदयेन भिन्नाकाराया जातिवुद्धर्विषयमवस्थाप्य जातिपदार्थे प्रत्या- 
स्यानादेकशेषस्य तद्विषये सम्हुद्धरविंषयमवस्थापयितुमाह- 

भेदरूपैरतस्यूतं यदैकमिव मन्यते । 
सम हावय्रहा बुडिबेह्ुभ्यो जायते तदा ॥ ९७ ॥ 

| 1 

€ ४५ त (५ म ट 
सवेस्य पदस्याथं इति कृत्वा ठ सर्वेष्वपि मावेषु "सन् , सन् इत्येका बुद्धिः प्रवतते। किञ्च धर्माणां 

प्रतिविक्ृतिरूपाणां प्रथिव्यस्तेन आदीनां, चरमविकाराणां घट्परादीनाञ्चाविवक्ारूपे तिरस्कारे 
धर्मिमात्रस्यापर्प्रकृतिरूपस्य विवक्षायां द्रभ्यमिति बुद्धिरूपो व्यवहारः । चरमबिकाराणामेव घट- 
पटादीनां प्रथिवीत्वादिना सजातीयघटपटादिगतमेददेतूनां घट्त्वपर त्वादीनां धमणामविवक्षया 
परित्यागे प्रथिवीत्वादिरूपापरसामान्यस्य विवश्चायां विजातीयेभ्यो हिमकरकाचन्द्रादिस्यादिभ्यो 
भेद विवक्चायाञ्च प्रथिन्यापस्तेज इत्यादिव्यवहारः | तत्रापि चरम विकरेष्वेव गोघयादिषु अर्था 
न्तराद् विजातीयाद् भेदविवक्षायां समानजातिमत्तया एकत्व माभित्य स्वसदशामेद पिक्षणे च 
"गोः" "अश्वो" वट इत्यादि मं दव्यवहारः | इष्येवमादिषु जास्थेकत्वविवक्षायामेकवचनान्तेकशब्दो- 
पादानमिति न तत्रैकरोषविषेरावद्यकता इत्यादिकं यथायथमुदाहायम् ॥६६॥ 

तदेवं सांख्यदर्शनमदरैतदर्शनञ्चाधरिर्य परमप्रकृतिमूतप्रधानविषयकत्वेन तादसचव्रह्मविषय- 
कस्वेन च “सम्, सन्? इति धर्माणां तिरस्कारे धर्मिमात्र सामान्यविवक्षया द्रव्यं द्रभ्यम्' इति, 
प्रकृतिविकृतिरूपोभयात्मजातिविवक्षया च प्रथिव्यापस्तेज इति, व्यक्त्यातसमकविकृतिमाचस्वरूप- 
जातिविवक्षया च “गौरश्वो घः› इति भिन्नाकारायाः = मिन्नविषयायाः जातिबुद्धभिन्नं भिः्नं विषय- 
मवस्थाप्य जातिपदार्थपक्षे चैकरोषस्य प्रत्याख्यानात् एक रोषविषये जायमानाया षठा इत्यायाका- 
रायाः समूहविषयकडुदर्विषयमूमि व्यवस्थापयिुमाद-मेदसूपेरिति । 

अस्यार्थः--यद्ा घटा इत्यादौ व्यक्तीनां मेदरूपैरनुस्यूतम् = मेदरूपेस्सह विशेषणतयाऽनु- 
बद्धम्, एकमिव = अभिन्नमिव जातिरूपं मन्यते = जानाति जनः, तदा समृहावग्रहाः = व्यक्तीनां 

समृदेऽवमत्याऽप्राधान्येन प्रदणरूपेण तिरस्कारेण गद्यते = प्रतीयत एकरूपं यस्या सा तथामूता 
बुदधिलंहुभ्यो बिषयम्तेभ्यो जायते । 

अयं भावः~श्वटा' इत्यादौ व्यक्तिभेदरूपाणि जात्येकत्वरूपाभेदरूपं च द्वयमपि प्रतीयते । 

तत्रैकत्वमुपसर्जनम्, मेदरूपाणि त विशेष्यभूतानौति तन्न सा बुद्धिबहुभ्यो जायते, विषयजन्य- 
२३ 
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भेदरूपाण्यपि यत्र संचेत्यन्तेऽमेदरूपं च तत्र समृहमवगृह्णाति परिच्छिनत्ति 
या बुद्धिः सा प्रवतेते । 'एकसिवः इति । भिन्नेष्वपि एकस्वस्याभ्यारोपात् । एवमपि 
चंकत्वोपसजनेभ्यो बहुभ्य एवेयं बुद्धिर्जायते, न तु जातिप्रत्ययवदेकस्मादेव । 

जयमादयः- यद्यपि ता एव व्यक्तभेदा व्यक्तयो जातिरिति दशनम् तथापि 
सं भवस्येकरोषस्य विषयो सेदप्राधास्येनेकधमवेशनिमित्तामेदोपसजेनतय। तासां 
प्रतीतेः । अत एव च दन्द्रेकशेषयोव चनयेदोपपत्तिः । जातिप्रत्ययस्तु सवथा अभेद- 
प्राधान्येनंव ॥ ९७ ॥ 

इदानीं सदशवुद्धर्विंषयमाह-- 
सडत् प्रह तचावकत्वभा्ेता खट्श पता | 

भिन्नात्मिकानां व्यत्तीनां मेदापोहात् प्रपव्यते ॥ ९८ ॥ 

त्वाद् बुद्धेः । तत्र चानेकधटपदप्रसक्तावेकरोषविधिरारभ्यते । यत्र द॒ मेदरूपाण्येव प्रतीयन्ते 
नत्वमेदरूपमपि जात्येकत्वाभावात् तन्न “घटपटमटठा' दत्यादावितरेतरयोगदन््ः । यत्र ठ मेदो- 
ऽमेदश्चे्युभयमेकदोषवत् प्रतीयते किन्तु जातिमेदो विशेषणं समूहरूपामेदस्तु विरोष्यस्तत्र 
धटपटमटम्! इति समाहारदन्द्र इति । यथ्प्येकरेषे शरमाहारद्रन्द्रे चोभयत्रापि समूहो बिरोष्य- 
स्तथाप्यकेशेषे उदू मूतावयवमेदः समूहो विरोष्य इति बहुवचनम्। समादास्दन्द्रं त्वनुद् मुतावयव- 
मेदः स इति विरोष इति | 

यं तु निष्कषंः } यत्न व्यक्तिभेदरूपाणि विश्चेष्यतया प्रतीयन्ते जाति प्रयुक्तं व्यक्तीनाम- 
मेदरूपञ्च विरोषणतया तत्र॒ वयाः इत्याद्याकारिका व्यक्तिसमूहमवगरह्णति, विरोष्यतया परिच्छि- 
नत्ति, विषयीकरोति या बुद्धिः सा प्रवतते) इटोके एकमिबे्युक्तिस्तु भिन्नेष्वपि व्यक्तिरूपेषु 
जाल्येकत्वप्रयुक्तस्येकत्वस्याध्यारोपात् । एवं मेदामेदयोरुभयोस्तत्र भानेऽपि उपसञनीकृतेकतेभ्यो 
बहुभ्य एवेयं बुद्धिर्जायते "वयाः इत्ति, न तु सवेथाऽमेदप्राघान्ये घट इति जातिप्रस्ययवदेकस्मादेव | 

अयमाशयः--यद्यपि ता एव व्यक्तेदाः सत्यो ग्यक्तय इति व्यवहियन्तेऽग्यक्तमेदास्तु 
जातिरिति दशंनमिति, सवथा सर्व॑ जातिपक्षसंभवेन नास्थेकदषविषयसंभवस्तथापि सवंत 
भेदाभेदोभयभानेऽपि मेद प्राधान्ये संभवव्येकरोषस्य विषयः, एकधमंसं बन्धदेतुको यश्तासाम- 
भेदस्तदुपसजेनतया तासं प्रतीतेः अत एव च व्यक्तिसमूहरूपामेदग्राधान्याप्राधान्याभ्यां 
'घटपटमम्' इति समाहारदन्दे, घटाः इत्येकरोषविषये च वचनमेदोपपत्तिः । ब्रहुषटसस्वेऽपिं 
घटीसत्वनिषेधमाच्रपरतया जायमानो श्वटः इति जातिप्रत्ययस्तु सवंथाऽमेदप्राघान्यमा- 
धरिव्येवेति ।९७॥ ` । 

जातिबुद्ध ; समूहबुद्धश्च विषयमवस्थाप्येदानीं सदशबुदधेविंषयमवस्थापयितुमाद-सकृस्पर- 
वृत्ताविति । 

अस्याथः --.बुदधेः सङ्ृतप्रहृ्तो भिन्नतस्मिकानां व्यक्तीनां मेदापोहात् = अविवक्चया मेदानां 
परित्यागाद् भेदाननुविद्धं भेदानुविद्धं बा एकत्वं जात्यात्मकं समूहात्मकं वा बुद्धिः प्रपद्यते । 
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इह भेदहेतूनां स्यामे सामान्यबुद्धिरिप्युक्त्वा तेषामपि च परिग्रहं समृह- 
बुद्धिरिति रारयन्तरामावाननिर्विषया सादशयबुद्धिः स्यादित्याशंक्येदमुच्यते--िन्ना- 
त्मिकानां व्यक्तीनां सकृत् प्रवृत्तौ भेदापोहाद् अनारीठभेद् तदनुस्यूतं वा एकत्वं जात्यात्मकं 
समूहास्मकं वा प्रतिपद्यते बुद्धिः । अआघ्त्तौ तु सदश्ात्तामु ¦ भेदहेतुपरित्यागेना- 
सिन्नास्मिका व्यक्तीरवगृह्य कायोन्तरविषयता गृहीतभेदा एव ता गृह्णादीत्यविश्रान्ता 
सेव वुद्धिर्मेदापोहान्नान्या, आव्त्तेरेकध मेत्वात् सदसा्मतां प्रतिपद्यते) एवं भेदाभेदा- 
वग्रहुरूपत्वान्नेयं जातिबुद्धिः, तस्या एकान्तेनासेदावसायरूपत्वात् । नापि समृदबुद्धिः 
सकरदेव मेदानुस्थूतस्याभेदस्य तत्र यहणान्नचृत्त्या । समूहावग्रहे हि समृषिनामनावृत्ता 
सैव बुद्धिः सामान्यं गृह्णाति । गोगवययोस्तु पूवं भेदं प्रतिपद्यानन्तरमवयवसन्नि- 
वेरायत्तोऽमेदोऽवसीयत इति सादरयबुद्धिस्ततच्र ¦ एवं च बुद्धिभेदादेव न सादृश्यं 
सामान्यमिप्युक्तं भवति ॥। ९८ ॥ 

तदेवं ् यतिरिक्तजातिदशेनमव्यतिरिक्तजातिदयेनं च विस्तरतोऽभिधायेदानीं 
सौगतानां संबन्धि काल्पनिकं जातिदरानमाद- 

विषयीकरोति । बुदधेराघ्त्तौ ठ रैव बुद्धिः सदश्चात्मतां = सहद्ाविषयकत्वं प्रपद्यते । तथाहि- 
व्यक्तिभेदहितूनां परित्यागेनामिन्नात्मिका व्यक्तीरवगाह्य कार्यान्तरविषयकत्वेन ता एव व्यक्तौ. 

यहीतभेदा यहाति इति अविश्रान्ता सेव बुद्धिमदापोहाननास्या, अआचतेरेकधमिनिष्ठत्वाद् 
अवृत्ता सेव बुद्धिः सदश्चात्मतां प्रपयतव इति | 

अयं मावः--इह व्यक्तिभेदहेतूनां परिस्यागे जातिबुदडधिरिति पूवमुक्त्वाऽभेददेत्नां 
मेदहेतूनाञ्च परिग्रहे समृहबुद्धिरिति रद्यन्तराभावात् = प्रकारान्तरामावात् सादद्यलुद्धिनिविषया 
स्यादित्या्चङ् क्येदमुच्यते | वस्तुतः कायंमेदाद्ा मिन्नरूपाणां व्यक्तौनासविवक्चया मेदपरित्यागाद्- 
गरहीतमेदमुपसजंनतया भेदानुस्युतं वा एकत्वं जाव्यात्मकं समूहात्मकं वा सङ्त् पडता बुद्धिः 
प्रतिपद्यते! आष्रत्तौ वु सैव बुद्धिः सदशात्मताम् = खटशविषयकत्वं प्रागुक्तरीत्या 
प्रपद्यते । - 

एवं सादस्यवुद्धिस्थङे पूव ग्यक्तीनाममेदग्रहः पश्याततु तस्या एव बुदधेरादरत्या मेद 
इति मेदामेदावग्रहरूपत्वान्न सादश्यबुद्धि्जातिद्द्धिः, जातिबुद्धेनियमेन भेदानारीटामेदग्रहरूप- 
त्वात् । नापीयं समबुद्धिः । समृद्धो मेदानुस्यूतस्यामेदस्य सङ्कदेव अ्रहणादाृत्याऽग्रहणाच्च | 
समूषहिनीनां व्यक्तीनां समूह्रहे हि एकैव जुद्धिः सामान्यम् = जातिम् गहाति, नत्वाडृत्ता । 
"गोसदृशो गवयः इति सादद्यबुद्धिस्थठे तु पूवं गोगवययोभदं धमंमेदहेकं प्रतिपद्य पञ्चाद्- 
वयव संस्थानवश्चात् तथोरभेदोऽवसीयते = निश्चीयते इति सा साध्श्यघुदिरेव । एवच्च जाति. 

बुदधि-सादश्यद्ुदयोः परस्परं मेदादेव, न सादश्यं सामान्यम् । बुद्धिमेदस्य विंषयमेदहेुकल्व- 
नियमादिति अनायासेनायातं भवतीति ॥६८॥ 

तदेवं साध्यं सामथ्यं व्यक्तिस्वमावो व। जातिरित्यव्यतिरिक्तजातिदर्शनम्, एभ्यो 
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अनुपतति यथा भिन्ना बुडिः प्रतीयते। 
अर्था व्याब्रत्तरूपोऽपि तथा तत्वेन गृद्यते ॥ ९९ ॥ 

इहाभिन्नप्रस्ययावसेया जातिरिद्युच्यते । न चाभिन्नः प्रत्ययोऽस्ति । नहि 
य एवैकस्यां व्यक्तौ गौरिति प्रत्ययः स एव दितीयस्याम्, अपि स्वन्य एव, प्रत्यर्थ 
नियत्वाद् बुद्धीनाम् । अतश्च नेव कश्चिद्धिर्नेष्वभिन्नप्रव्ययः, केवटं भिन्नापि सती 
बुद्धिर नुप्रवरत्ता अनुगता अभिन्ना प्रतीयते । न च तत्र बुद्धितच्वव्यतिरेकेणान्यत् 
सामान्यं गोत्वादिज्ञानत्वाद्यस्वि। तस्याप्यभिन्नप्रत्ययस्य प्रतिबुद्धिभेदात् । तत्राप्यपर- 
सामान्यकल्पनायासनवस्थापातात् । न च बुद्धिष्वपरसामान्यस्यासाधारणः कश्चिद् 
वाचकोऽस्तीति किं तत्सामान्यं नाम, यतश्चानादिकारीनमेदावम्रहसाम्यप्रतिघात- 
निमित्तविश्रमवशादययथा बुद्धीनाममेदावसायो भिन्नानामपि वस्तुतः, तथाथानामपि 
व्यक्तिटक्षणानां स्वरूपपररूपाभ्यां उ्यावृत्तस्व भावानां तच्वेन अभेदेन सामास्यावम्रहेणा- 
वसायो भविष्यतीति भेद एव परमार्थोऽमेदावसायो मिथ्येति सौगताः ॥ ९९॥ 

व्यतिरिक्तजातिदर्शानज्च विस्तरतोऽभिधाय साम्प्रतं सौगतानां संबन्धि काल्पनिकं जाति- 
दशंनमाह-अनुभ्रहृत्तेतीति । 

अस्यार्थः--अथमेदेन बुद्धिमेदा्यथा वस्तुतो भिन्नाऽपि बुद्धिरनुप्रबृत्ताऽभिननेति सदश- 
विंषयकस्वेन कल्पनया प्रतीयते, तथाऽथो व्यवितिलक्षणः स्वरूपपररूपाभ्यां वस्वुतो व्याव्रत्तरूपो 

भिन्नरूपोऽपि सदश्यमूलिकयाऽमेदकल्पनया तस्वेनामेदेन ग्रह्यत इति । 

अर्यं भावः--इहामिन्नबुद्धिराह्या गोत्वधटत्वादिरूपा जातिरिति जातिवादिभिसख्च्यते | 
न च वस्तुतोऽमिन्ना बुद्धिरस्ति, अथंभेदेन बुद्धीनां मेदात् । नहि य ॒पएवेकगोग्यव्तिविषयकः 
प्रत्ययः स एव द्धि तीयगोभ्यक्ितिविषयको नत्वन्य इति वक्तुं शक्यते । अतो नैव भिननेष्वमिन्नः 
कदिचत् प्रत्ययः । केवलं भिन्नाऽपि वस्तुतो बुद्धिः प्रतिव्यक्त्यनुप्रृत्ताऽनुगतेति अभिन्ना 
प्रतीयते } तत्र च न बुद्धिस्वरूपं बिहाणन्यद् विषयस्य ज्ञानाकारत्वे गोत्वादिकं भेदे च ज्ञाना- 
त्वादिकं वाऽस्ति सामान्यस्यापि योऽभिन्नः प्रत्ययस्तस्य प्रतिबुद्धिमेदात् । तत्राप्यन्यसामान्य- 

कल्पनायासनवस्थापातात् । किंञ्च न तन्न बुद्धिगतस्य कल्प्यस्यापरसामान्यस्यासाधारणः कश्चिद् 
वाचकोऽस्ति, येन तत्र किञ्चित् सामान्यं नाम कल्प्येत । यतश्चानादिकाटीनो यो भेदावग्रह- 
साम्यस्य यक्किचिद् हेतुकः प्रतिधातस्तन्निमित्तकस्य विषयाणामभेदविश्रमस्य वशाया 
वस्तुतो भिन्नानामपि बुद्धीनाममेदावसायः = श्रमेदविभ्रमरूपो निश्चयः, तथाऽर्थानामपि ग्यक्ति- 
स्वरूपाणां स्वरूपपरल्पाम्यां परस्परं भिन्नस्वरूपाणां त्वेन = अभेदेन सामान्यप्रत्ययरूपोऽवसायः 
= निद्वयो भविष्यतीति रीत्या मेद् एव वास्तवः सामान्यरूपोऽमेदस्तदवसायो वा मिथ्येति 
अपोहवादिनो बौद्धाः ॥६६॥ 
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किमनादिकालीनविश्रमवदादेवायम् , उत॒ बहिरस्याभेदावसायस्य किञ्चन 
नि्भित्तमस्तीत्याह- 

सरूपाणां च सक्वां न मेदोपनिपातिनः। 
विद्यन्ते वाचकाः छब्दा नापि मेदोऽवधायते ॥ १०० ॥ 

प्रस्योपाख्यात्मको द्विविधो व्यवहारः । तत्र समानं रूपमेषां वास्तवस्य 
सेदस्यानवधारणादर्वग्दद्चनानां वस्तूनां प्रतिभासते । न हि त्वतो वास्तवं सारूप्य- 
मस्ति, सौगतनये तस्य निरछरृतत्वादिति दुरवधारभेदस्वेन यत्सरूपत्वम्, तदेव 
निर्दिंदयत इति सादरयनिबन्धनोऽभेदावसायलक्षणः प्रख्यात्मको व्यवहारः! असा- 
धारणमावरूपनिवेशिसंविज्ञानपदाभावाच्ोपाख्यास्मकोऽप्यमेदेनेव व्यवहारः । उपा- 
ख्याया वाचकस्य राब्दस्य सांकेतिकत्वात् स्वटक्षणे वृच्यनुपपत्तः ¦ 

' शाब्दाः सकितिकं प्राहुः व्यवहाराय संस्परताः। 
तद् स्वलक्षणे नास्ति संकेतस्तेन तत्र नः ॥" 

किमनादिकारीनविषयामेदविभ्रमवशादेवायं बुद्धीनामभेदावसाय उतास्याभेदावसायस्य 

प्रमारूपस्य किञ्चन बदिर्निमित्तमस्तीति लिज्ञासन्नाह-सरूपाणाश्चेति । 

अस्यार्थः- परस्परं सरूपाणां = समानसंस्थानानाञ्च पदार्थानां सर्वेषामपि मेदोप- 
निपातिनः = सारूप्याद् भेदस्य दुरवधारत्वेन मेदबोधका वाचका अभिधायकाः शब्दा न 
विद्यन्त इत्युपाल्यारूपस्य व्यवहारस्य शाब्दस्याभावः, तेनैव च हेठुना नापि = नैव च सरूपाणां 
पदार्थानां मेदोऽवधा्यते इति प्रख्यात्मकस्य प्रत्ययरूपस्य भ्यवहारस्यामाब इति सरूपवस्तूनां भेद- 
विषयकस्य व्यवहारद्रयस्याभावात्, तेषां साहश्यनिबन्धनोऽभेदविभ्रमरूपौ व्यवहार इति नारित 
व्यक्तीनाममेदावसायस्य किञ्चन वास्तवं निमित्तं बहिः। मेदस्य परमा्थंस्वादमेदस्य च 
विश्रमविषयत्वेन कल्पितत्वादिति । 

अयं भावः -- अस्तीह जगति बस्तूनां प्रख्योपाखयात्मको दिविधो भ्यवहारः । तन्न प्रख्या 

प्रत्ययः! उपाख्या ठु अभिधानमिति। ततरार्वाग्दर्शनानाम् = अपकृषटहष्टीनां पुंसां वस्तूनां 
वास्तवस्य मेदस्य साहश्येनानवधारणदेषां समानम् = एकम् रूपं प्रतिभासते । नहि बस्वुत- 
स्तेषां स्वरूपतः सारूप्यमरस्ति, बौद्धानां तान्ते जातिलशक्षणस्य सारूप्यस्य निराकृतत्वादिति 
वस्तूनां दुरवधारमेदत्वेन ्ह्यमाणे यदमेदरूपं सारूप्यं तदेव शब्देन निदिश्यत इति तेषामु 
पाख्यात्मकः शाब्दोऽमेदव्यवहारः । एवमेव सादश्यनिमित्तकस्तेषामसेदविभ्रमरूपः प्रखयात्मको 
व्यवहारः । सरूपाणां वस्तूनामसाधारणधमंरूपे भावस्वरूपे सङ्केतेन निवेशिनः सन्निविश्चतः 
संविज्ञानपदस्य = शक्त्या बोघकपदस्य मभावाच्च तेषां सेदोपाख्याया अभावेन तेषामुपाखयात्म- 
कोऽपि अभेदेनैव शाब्दो व्यवहारः ¦ उपाख्यायाः = वाचकस्य शब्दस्य सङ्केतिकत्वात् = 
सङ्केतबङेनेव सार्थामिधानाय परड़ततेः, स्वरक्षणे = व्यक्तावनुगतत्वादानन्त्यव्यभिचारदोषम्यां 
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इत्यादिना बेदितत्वात्। यद्यपि चावधारणाभावादेव वोचकाभावोऽवगतः, अव- 
धारणपू्ेकत्वाद् वाचकानाम् , तथापि यत्रापि गवादिष्ववधायेते मेदः; तन्नापि तस्य 
वाचका न सन्ति। स्वलक्चणस्य शब्देनासिधातुमशक्यस्वात् , अपि त्वभेद्ाध्यवसायानु 
विधायिन एव ते तत्रापीति दशयित भेदेन वाचकाभाव उक्तः । इत्थं च विरेषाणा- 
मविवेचनादप्यन्ुगमाभिमानो वाचकाभावाचाभिन्ना राब्दप्र्रत्तिनं तु बहिवस्तभूतं 
सामान्यं नाम किञ्चनाच्र निभित्तमिध्युक्तं मवति ॥ १०० ॥ 

स्वेंषाभिति व्याप्रिह्यत्रोक्ता, तामेबोपपादयित॒माद- 
जलानशाब्दाथेविकया विशेषा ये व्यवस्थिताः 
तेषां इरवधारत्वाज्ज्ञाना्येकत्वदरौनम् ॥ १०१ ॥ 

ज्ञानानां तावद्विषयभेदाद् भेदो न्याय्योऽप्यवौम्द्िनो गौगौरित्यमेदावसाया- 
दशक्यपरिच्छेद इत्येकसवमसदभ्यारोपितं तत्र पश्यन्ति । एवं च छब्दानामनुना- 

संकेताभावेन प्रव्रच्यनुपपत्तेः ¦! तदुक्तम्- 
“शब्दाः सांकेतिक प्राहुव्यंवहाराय संस्परताः | 
तद् सखल्श्चणे नास्ति संकेतस्ते न तत्र नः ॥' इति । 

अस्यार्थः-- व्यवहाराय = प्रहत्तिनिदचिलक्षणाय, संस्मृताः = संस्पृय प्रयुक्ताः । संपू वेकस्य 
स्मरतेः स्मरणपूर्वके प्रयोगे रक्षणा। शब्दाः सांकेतिकम् = संकेतितमेवा्थं प्राहुनासंकेतितम् , तद 
स्वरक्षणेऽननुगतत्वादानन्त्यव्यभिचारदोषाभ्यां नास्ति संकेतोऽतो नोऽस्माकं बौद्धानां मतेते 
शब्दास्तत्र स्वलक्षणे न प्रवत॑स्त इति } यद्यपि च स्वलक्षणेषु दुरवघारत्वेन मेदावधारणामावा- 
देव वाचकाभावोडवगतः, मेदावधारणपूवेकत्वाद् वाचकानां प्रवते: । ज्ञानपूवकस्य शब्दप्रयोगस्य 
दृष्टत्वारन्यायसिद्त्वाच्चेति कारिकायां मेदावधार्णामावात् प्रथग् बाचकामावस्योपादानं न 
युज्यते, तथापि यच्ापि गवादिष्ववधायंते मेदस्तत्रापि तव्य भेदस्य वाचका न सन्ति, प्रागुक्त 
रीत्या स्वलक्षणे संकेताऽनुपपच्यः तस्य शब्देनाभिधातुमश्चक्यत्वात् । अतस्तक्नापि सादश्यमूका- 
हार्यामेदविभ्रमानुप्रडृत्ता एव ते शब्दा इति दशयि कारिकायां मेदावधारणाभावाद् मेदेन = 

पृथक् वाचकाभाव उक्तः| 
इत्थञ्च मेदानामनवधारणादपि व्यक्तीनामनुगमाभिमानो वाचकामावाच्चाभिन्ना शब्द- 

प्रवृत्तिदपाख्यारूपा, न तु बहिः परमार्थभूतं सामान्यं नाम किञ्चन व्यक्तीनाममेदाध्यवसाये 
निमित्तमस्तीत्युक्तमनया कारिकया मवतीति ॥१००॥ 

पूवकारिकायां सरूपाणाञ्च सवेघामित्यनेन सवं पदार्था विरोषानवधारणाद् विषवद् 
वाचकशब्दद्यन्या अनवधृतमेदश्चेति व्याप्षिस््ता, तामेव व्यतिमुपपादयितुमाह--ज्ञानखग्दाथं- 
विषया इति । 

अस्यार्थः-- ज्ञानानां परस्परं शम्दानामर्थानाञ्च ये विरोषा मेदा व्धवस्थितास्तेषां दुःखे. 
नावधायंस्वाद् ज्ञानानां शन्दानामर्थानाश्च प्रत्येकं परस्परमेकत्दशनम् । गोरिति शब्दो गोरि- 
त्यथ गौरिति ज्ञानमिति । 



अक यायम ८ र त 4. उनको न नि 

जातिसयुदेशः १८३ 

सिकतादीनां धमोणां मेदाद् वक्तभेदाच्च भेदेऽध्यसेदेनावसायः “स एवायं गोराब्दः? 
इति । क्रमवताम(व)स्थायिनां शब्दानां न किञ्चित् सामान्यमस्ति । अथासैदेनावस्ीयन्ते 
सुक्ष्माणां विशेषाणां दुरवधारत्वात्, अथीनामपि खण्डुण्डादिः स्फुट एव भेदो 
नाटृतोऽबाग्दद् नेः विजातीयन्याघृत्त्या अन्वयिरूपोल्रेखनात् । तथा च मणिमुक्ता- 
प्रवाखदीनामभियुक्तप्रणिधानगम्यो विशेषो न सवे्विविच्यते। अवद्ातद्शेनास्तु 
यथातत्वं विवेकिन एवेति भेदवादिनयः ।॥ १०१ ॥ 

जातिवादिनस्तु मन्यन्ते- 

ज्ञानेष्वपि यथार्थं तथा स्वं जातयः | 
$ 0 दन्लीमे [थं 

संसग॑दराने सन्ति ताश्चाथस्य प्रसाधिकाः ॥ १०२॥ 
अनपहवनीयोऽयमसिन्नावसायः सवेत्र जातिसद्धावाबेदक इति ज्ञानानासपि 

द पजन्य 

अयं भावः-- ज्ञानानां तावद् विषयीभूतव्यक्तिभेदाद् मेदो न्याथ्योऽपि गौरिति अां- 
गदरिनोऽमेदावस्ायात् परिच्छेत' = ग्रहीतुं न शक्यत, इत्येकत्वं ज्ञाने असदध्यारोपितं 

पश्यन्ति | एवं शब्दनिष्ठानामनुनाकिकलादिषर्माणां मेदाद् वक्तृमेदाच्च शब्दानां भेदेऽपि 
अभेदग्रहः स एवायं गोश्चब्द् इति । एवं वणक्रमवतामत एवास्थायिनां शब्दानां न किञ्चित् 
सामान्यमस्ति, आधारबिरहात् ! तथापि सूक्ष्माणां विरोषाणां दुरवधारत्वाद मेदेनावसीयन्ते = 
गृह्यन्ते । अर्थानामपि खण्डमुण्डादिरूपो मेदः स्फुर एव, तथाप्यर्वाग्हष्टिभिः पुंभिर्नाहतः, 
विजातीयन्यावृत्तिरूपस्य = अतद्व्याृत्तिरूपस्यापौहरूपस्य, अन्वपिरूपस्य = सवन्यक्त्यनुगत- 
रूपस्योल्डेखनात् । तथा च मणिमृक्तप्रवाखदीनामभियुक्तप्रणिधानगम्यः = मण्यादिपरीक्षा- 

कुशल्पुरषमनःसमाधानगम्यः तारतम्यरूपो विरोषो न सवेंविंदिच्य ज्ञायते एवञ्च 
सर्वेषु पदार्थेषु विरोषानवधारणादमेदाध्यवसाय इति न जातिकल्पना बहिःपदाथसत्हेवुका 
युक्तेति । निर्दौषदृष्टयस्तु यथास्वं मेद दर्चिन एव, न त्वभेद द्धिन इत्यभेदद शनं विभ्रम एवेति 
मेदवादिनां मतम् ॥ १०१॥ 

जातिवादिनस्तु ज्ञनेषु विषयेषु च सवत्रेवानुभूयमानोऽमेदाध्यवस्तायोऽवाधितो न विभ्रम 
रूपो नापि चापल्यितं शक्यत इति मन्यमाना आहूुः-ज्ञनेष्वपीति । 

अस्याथैः--वस्तूनां मेदामेदरूपतादत्म्यस्य समवायस्य वाऽर्थान्तरसंसमेस्य --जातिसंस- 
गस्य दशने सति तद्हेतृङ्ृत्यावगम्यते । यथाऽथेषु सर्वेषु जातयः सन्ति तथा सै ज्ञानेष्वपि 
जातयः सन्तीति ! तदच = ता एव ज्ञानगता जातयो व्याप्यन्यापकमेदमिन्नाः पत्यक्षस्वादिका 

जञानत्वञ्चार्थस्य प्रसाधिकाः = बाह्यानामर्थजातीनां निश्वायिकाः, जातिदेतकं विषयानुगमं विना 
जातिदेवकस्य ज्ञानानुमानस्यानुपपत्तेः । यद्वा ता एव जातयोऽथस्यात्मीयस्य कार्थरूपस्यं प्रयोजनस्य 

सामान्यकाय॑स्यानुगतबुद्धयादेः प्रसाधिकाः सम्पादिका इति । 



१८४ सटीके वाक्यपदीये 

सामान्यविरोषाः सन्त, कानुपपत्तिरिति वस्तूनां भेदाभेदादिरूपमथान्तरसंसगनिमित्तं 
मन्यमानाः प्राहुः । ता एव ज्ञानजातयो अथस्य प्रसाधिकाः बाह्यानामथेजातीनां 
निश्वायिकाः। बुदधेरन्वितावभाससिद्धो व्यक्तीनामपि सामान्यावधारणात् ) 
अथेंस्यात्मीयस्य वा सामान्यकायस्यानुबन्त्यादेः प्रसाधिकाः । यत्र॒ यत्र च सत्य- 
प्यवान्तरविशेषेऽभिन्नः प्रत्ययोऽस्ति तत्र तत्र प्रमाणसिद्धानां सामान्यविशेषाणामङ्खी 
करणमानस्स्येऽपि न दोषाय । असाधारणसङ्केतामवेऽपि च जात्यु्पखादिगन्धादी- 
नामिव सतत्वमस्त्येव ॥ १०२॥ 

संसगेदरोन एव प्रकारान्तरमाह- 
ज्ञेयस्थमेव सामान्यं ज्ञानानासपकारकम् । 
न जातु ज्ञेयवञ्ज्ञानं पररूपेण रूप्यते ॥ १०३ ॥ 

यथा ज्ञेयं व्यतिरिक्तसामान्यरूपेण रूप्यते शूपवत् क्रियते, नेवं ज्ञानं 

अयं मावः-गयं विषयेषु ज्ञानेषु च सवत्रानुभूयम(नोऽबाधितश्चामेदाध्यवसायः सवत 
जातिसद्भावावेदको नाप्य शक्यत इति ज्ञानानामपि जातिविरोषाः प्रस्यक्षत्वादिका ज्ञानत्वञ्च 
सम्तु न च काचनानुपपत्तिरतरेति वस्तूनां मेदामेदादिरूपमर्थान्तरसंसगरूपं जातिसिद्धनिमितं 
मन्यमानाः प्राहुः । ता एव च ज्ञानजातयोऽन्तःस्था बाह्यानामथंजातीनां निसश्चायिकाः, बुदधेर- 
वगतावभाससिद्धौ तद्विषयभूतानां व्यक्तीनामपि तद् इेतुमूतसामान्यसिद्धेः । यद्वाऽथेस्य स्व- 
प्रयोजनस्य जातिकायंस्यानुगतप्रतीत्यादेः संपादिका जातयः। 

ननु व्यापकजातेमंहासत्तायाः कथञ्चित् स्वीकारेऽपि व्याप्यजातीनां घटत्वादीनां परापर- 
जातीनां द्रव्यत्वप्रथिवीत्वादीनाञ्च स्वीकारे आनन्त्यप्रयुक्तं गोरवमिति चेन्न | यत्र यत्र च सत्य- 
प्यवान्तरविरोषेऽमिन्नः प्रत्ययोऽस्ति त्र तच प्रमाणसिद्धानां जातिविशेषाणां तत एव स्वीकारेऽपिं 
आनन्त्यस्यादोघ्वाद् दोषानावहत्वास्च । 

नन्वसाधारणधमेरूपेषु सामान्य वशेषेषु नास्ति शब्दानां संकेतो दुरवधारत्वाचेषामिति 
तद्वाचकशब्दाभावे कथं तत्सतमवगम्यत इति चेन्न ¦! असारणधघमेषु संकेतामावेऽपि च यथा 
जातिगन्धोत्पलादिगन्धादिषु प्रव्यक्षप्रमाणसिद्धा गन्धत्वादिसामान्यव्याप्या अवान्तरजातयोऽभ्यु- 
पगम्यन्ते तथा तदमावेऽपि प्रमाणसिदधा अवान्तरनातिविश्येषा भभ्युपेयन्त प्पवेति ॥ १०२ ॥ 

वस्तूनां मेदामेदरूपतादात्म्यसंसगंदरंन एवं ज्ञानगतजातिसिद्धयतिरिक्तं प्रकारमाद- 
जञेयस्थमेवेति । 

अस्याथंः--ेयस्थमेव सामान्यं ज्ञानानाममेदावस्षये उपकारकम् , न ठ ज्ञानगतं सामा- 
म्यम् । तत्र हेतुमाह-न जाखिति । जाद कदाचिदपि ज्ञानं ज्ञेयवत् पररूपेण परस्य सामान्यस्य 
रूपेण खसूयेण न ङप्यते न निरूप्यते | ज्ञानस्य खयं प्रकाश्चत्वेन ज्ञेयत्वाभावात् । ज्ञानं हि 

स्वग्रकान्े स्वतन्नभरतो ज्ञेयमेव न भवति } एवमपि ज्ञानानां यथा स्वमेदावश्चाये ज्ेयपरतन्तर्वं 

तथा स्वामेदावसयिऽपि ज्ञेथगतसामान्यपरतस्त्रस्वमस्त्येवेति । 



जातिसमुदेलः १८५ 

संविद्ात्मसमवेतेन व्यतिरिक्तसामान्यख्पेण रूप्यते । ज्ञेयधम॑ः किलायं यत् पररूपेण 
पणम् , ज्ञानं तु स्वतन्त्रं ज्ञेयमेव न भवति । ज्ञेयनिष्ठतया हि ज्ञानानां ज्ञेयस्थस्य 

सामान्यस्याभदेन तद सेदावसायः प्रव्यथंनियतव्वेऽप्युपपद्यते । बाद्यपरवशत्वेना- 
स्वाधीनत्वाज् ज्ञानानां स्वत एव॒ वेक्षण्यानुपपत्तेबंहिभिन्नेन निमित्तेन तत्र 
भाव्यम् । तद्यथा वटो घटः' इति घटाकारे बाह्यं निमित्तं तथाऽ सेदेऽपि तद्गतं 
सामान्यमिति युक्तम् ॥ १०३॥ 

कथं पुनज्ञनं ज्ञेयं न भवतीति पररूपेण न रूप्यत इव्याह-- 

यथा ञ्योतिः प्रकाशेन नान्येनाभिप्रकाहयते । 
ज्ञानाकारस्तथान्येन न ज्ञानेनोपगृह्यते ॥ १०४॥ 

यथा घटादीनां दीपः प्रकादाकः स्वप्रकारो दीपान्तरं नेक्षते, तथार्थस्य 
मकाडकं ज्ञानमात्मप्रकाशरनाय प्रकाशान्तरानपेक्षमिति स्वप्रकाशकं सिद्धम्| 
जडवेखक्षण्यं हि प्रकाशकत्वमिति तस्यापि प्रकारयत्वे जडतापत्तिः अथप्रकाराकाले 
च प्रकाराकस्याग्रकाशोऽथंसंवेदनमेव न स्यात् । प्रकाडासच्ेतने तल्छम्नाथेसन्चेतना- 

अयं भावः--यथा जेयं स्वव्यतिरिक्तसामान्यरूपेण रूप्यते = विजातीयव्याघ्त्तरूपवत् 
क्रियते, एवं स्वप्रकाश्चसंविद्रपं ज्ञानमात्मसमवेतेन स्वव्यतिरिक्तसामान्थरूपेण न रूप्यते, पर- 
पेण रूपणस्य ज्ञेयधमत्वात् 1 ज्ञानं त॒ स्वप्रकाशे ज्ञानान्तरनिरपेक्चषतया स्वतन्त्रं ज्ञेयमेव न 

भवति, ज्ञेयस्य स्वप्रकारो ज्ञानपरतन्त्रत्वात् | ज्ञानानाञ्च स्वमेदावसाय इव स्वामेदवस्चायेऽपि 

ज्ञेयनिष्ठतया = ज्ञेयपस्तन्ततया ज्ञेयस्थस्य सामान्यस्याभेदेन ज्ञानामेदाध्यवसायो ज्ञानानां 
प्रत्यथंनियतत्वेऽपि = प्रतिविषयं मेदेऽप्युपपद्यते। ज्ञानानाञ्च बाह्यविषयपरतन्त्रस्वेना- 
स्वतन्त्रत्वात् स्वत एव वैलक्षण्यानुपपत्तेस्तत्र बाह्येन स्वमिन्नेन निमिचैन मान्यम् । तद्यथा श्वयो 
घटः इति ज्ञाने घटाकारे बाह्यं निमित्तं तथा ज्ञानानामसेदाध्यवसयेऽपि ज्ञेयामेदाध्यवसा ¡ इव 
रेयगतं सामान्यं निमित्तमिति युक्तमिति ॥ १०३॥ 

कथं पुनर््तानं ज्ञेयं न भवतीति कृत्वा पररूपेण न रूप्यत इल्युक्तमिति जिन्ञासायामाह- 
यथा ल्योतिरिति | 

यथा प्रदीपादिकं ज्योतिरन्येन प्रकाशेन सौरादिनाभिप्रकाश्यते, तथा ज्ञानाकाये ज्ञानस्य 
स्वरूपमन्येन ज्ञानेन नोपग्रह्यते न विषयीक्रियत इति योजना | 

अयं भावः--यथा घषयादि प्रकाश्चकष्य प्रदीपस्य खप्रकारो प्रका्ान्तरनिरपेक्षत्वेन स्व- 
प्रकाशत्वम् , तथेव विषयप्रकाशकस्य ज्ञानस्य स्वप्रकाशे ज्ञानान्तरनिरपेक्षत्वेन स्व प्रकाशत्वम् । इतर- 
प्रकारस्य हि प्रकाशस्य स्वप्रकाशत्वरूपं जडवैलक्षण्यं युक्तम्, तस्यापि घटादिषत् परप्रकाश्यत्वे 
तु जडत्वापत्तिः । किञ्चायेप्रकाशकं ्ञानम्थप्रकाद्कले प्रकाशते न वा? नान्त्यः; अर्थ 
परकाशकस्य ज्ञानस्याथंप्रकाशकक्ेऽप्रकाशेऽथैसंवे दनमेव न स्यातु । प्रकाश्षकस्याप्रका्े हि तत्- 
संबद्धाथप्रकाद्यासिद्धेः । आद्यपक्षेऽपि स्वेन प्रकाश्यते, परेण वा १ अच्रा्यपक्ते इष्टसिद्धिः | 

र 
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सिद्धः। उत्तरकाटं तु वेदनं कोपयोगि ? उद्पन्नायां च प्रकटतायां आत्मसमवेतस्य 
तदानीं ज्ञानस्यासञ्चेतनान् मम प्रकटितोऽथं इत्यात्मगाभि स्वेदनं न स्यात् । 
तरमाज्ज्ञानान्तरेण स्वप्रकाशकं ज्ञानं न गृह्यते, परप्रकारयत्वे ५काराकत्वा भावादिति 
तदाकारस्य परेण रूपणामावाज् ज्ञेयस्थमेवाभिन्नं सामान्यमस्यामेदनिमित्तम् । 
तद्वशादस्य प्राह्याकारस्य ज्ञानान्तरेणामेदप्रहणात् । स्वसमवेतसामान्यवशेन त्वभेद्- 
प्रतिभासे बहिः सामान्यपरिकल्पो निर्निबन्धन एव स्यात् । अन्यथेवाभेदप्रतिभा- 
सस्योपपन्तेः। अ्थानान्तु ज्यतिरिक्तत्वादभिन्नं सामान्यमुपपद्यते। ज्ञानानां ठु 
सामान्याकारो न व्यतिरिक्त इति नाभिन्न उपपद्यते । प्रत्यथनियतस्वेन तेषां भेदात् 
तदभिन्नस्य तस्यापि तथास्वोपपत्तरिति नाथं; साम्यमस्ति) बुद्धयाकाराणामाकार- 
साम्यादेव च ज्ञानानाममेदावसायसिद्धेनं संवेदनभागोऽपि सामान्ययोग इति 
साकाराः स्वप्रकाशा निःसामान्या बुद्धयः सिद्धाः । 

यद्यपि च वैरोषिका ज्ञेयस्थमेव सामान्यं ज्ञानानामुपकारकमिच्छन्तो न 
८= क 

द्वितीयपक्षे त॒ तदानीं पर्प्रकाशासंमवः, ज्ञानयौगप्यानभ्युपरमात् । अर्थप्रकाशोत्तरकालिकतु 

ज्ञानसवेदनं नाथं ् रकाशोपकारकम् , अर्थप्रकाशकाले ज्ञानस्यासं्वि तस्वेनायंप्रकाशकल्वानुपपततेः। 
तदानीमसंविदितेनापि ज्ञानेन कथञ्िदुत्पन्नायाश्च प्रकटतायाम् = जातेऽप्यथप्रकारो, 
आत्मसमवेतस्य ज्ञानस्य तदानीमसंबे दनान् मम प्रकटितोऽथः = ममाथप्रकारो जातः इत्यात्म 
गामिसंवेदनं न स्यात् । तस्माञ्लानं खप्रकाशकतवाद् ज्ञानान्तरेण न प्रकाश्यते, परप्रकाध्यत्वे 

हि घटादिवत् मकाशकत्वासं मवादिति ज्ञानस्वरूपस्य स्वप्रकाशस्य परेण प्रकारोनाप्रकाशेन वा, 
स्वगतेनान्यगतेन वा निरूपणामावाद् विषयगतमेवामिन्नं सामान्यं ज्ञानस्यामेद प्रत्ययनिमित्तम् । 
निराकारस्य ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वेऽभिन्नत्वेऽपि च म्राह्याकारस्य तस्य भिन्नस्य ज्ञेयस्थसामान्यवश्चा- 

दमेदग्रहणात् । ज्ञानगतसामान्यवशेन तु ज्ञानस्यामेदग्रतिमाक्ताम्युपगमे बाह्यविषयगतसामान्य- 

परिकल्पनं निष्पर्मेव स्यात्| अमेदप्रतिभास्यान्यथेव = ज्ञानगतसामान्यवद्येनैवोपपच्चेः | 
अर्थानान्तु परस्परं स्वगतसामान्यस्वरूपाच्च व्यतिरिक्तत्वात् तेष्वनुगतमभिन्नं सामान्यमूपपद्यते | 

ग्राह्य काराणां ज्ञानानान्तु सामान्याकारो न ज्ञानाकाराद् व्यतिरिक्तः स्यादिति नाभिन्नप्रत्ययहेतुरप- 
पद्येत ¦ प्रस्यर्थनियतत्वेन ज्ञानानां भेदात् वदभिन्नस्य सामान्यस्यापि मेदोपपचेरिति न ज्ञानाना- 

मथः साम्थमस्ति। प्रह्याकायाणां परस्पर यत् किञ्चिद् वैजाव्येनाभेदप्रस्ययसिद्धघथं तेषु 
सामाल्ययोगम्युपगमेऽपि बुद्धधाकाराणां सवंथाऽऽकारसाम्यादेव च ज्ञानानाममेदावग्रहसिद्धेनं 
संवेदनेऽपिः सामान्ययोगः कल्प्य इति साकाराः स्वभ्रकाशा निःसामान्या बुद्धयः सिद्धाः | 

यथपि च केचन वैशषिका ज्ञेयस्थमेव सामान्यं ज्ञानानामभेदप्रत्यये उपकारक- 
मिच्छन्तोऽपि न साकारं नापि स्वप्रकारां विक्ञानमिच्छन्ति, तथापि न वयं दशनान्तरपंमतां 
परक्रियाम्रोदाह्यमः, अपि त्वभिनवमेव प्रमाणोपपन्नामितीदमत्राभिनवमेव दशंनसुपकिप्तभिति। 
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साकारं नापि स्वप्रकाशं विज्ञानमिच्छन्ति, तथापि न वयं दशनान्तरपमक्रियां मः । 
अपि तु यस्प्रमाणोपपन्नमितीदमत्र दशेनमुपक्षिप्तम् । १०४ ॥ 

नलु च यथा घटोऽयमिति ज्ञाने घटोऽवसीयते तथा घटज्ञानमेतदिति ज्ञाने 
घटज्ञानम् । को ह्यत्र विरोषः ? यदि तु विषयसंबेदनरूपा वुद्धिनानुभूयेत, कष्देनापि 
तथा नाभिधीयेत, अनुभवपूचकत्वादभिधानस्य । न चात्मना आत्मानमनुभवति 
बुद्धिः; स्वात्मनि व्यापारविरोधात्। बोधरूपत्वात्त स्वयमज्ञातेवाथंमवभासयतु । 
एतावानस्य बाद्याद्धिशेषोऽस्त॒ । तदूबुशुत्सायां तु बुद्धचन्तरमेवपेक्ष्यम् । ज्ञानज्ञेय- 
सिद्धिमात्रनिष्ठत्वाच्च व्यवहारस्य प्रव्ययान्तरानपेक्षणाद् बुद्धिमाछापि नायुषज्यत 
इव्याह -- 

घटज्ञानमिति ज्ञानं घटज्ञानविलक्चषणम् । 
घट इत्यपि यज्ज्ञानं विषयोपनिपाति तत् ॥ १५५ ॥ 

# 8) 
99 1 श । 1४५ अका, 0 1 त 2 त 1, „1 त का १ 

नापि चेदं बोद्घानां दर्शनम्, तैक्ञानस्य साकारत्वस्वभ्रकाशत्वयोरम्युथगमेऽपि आत्मरूपत्वाध्युप- 
गमेनात्मसमवेतत्वानभ्युपगमात् । 

वस्तुतस्तु इदमदवेतदशनमेव । तन्न दर्शने इत्तिरूपस्य ज्ञानस्य साकारत्वेन तद्ग्राहकस्य 
साक्षिणोऽपि साकारत्वसंभवात् । साक्षिणि स्वप्रकाद्यत्वन्तु स्वीक्रियत एव तत्र } अदेतदश्चंनमेष 
च हरेरमिप्रेतमच्र ग्रन्थ इत्येतद् प्रन्थोपक्रमोपसंहारमभ्यासैरवसीयत एवेति ॥ १०४ ॥ 

ननु च यथा घयोऽयम्ः इति ज्ञाने षटोऽभासते तथा श्वटज्ञानमेतद्' इति ज्ञाने घट- 
सानम् । न ह्यत्र घट-घटज्ञानयोर्वद्स्वे कोऽपि विश्ेषः। यदि तु विषयसवेदनरूपा बुद्धिर्नानुभयेत, 

तदा “वटज्ञानमेतद्' इति शब्देनापि तथ। नाभिधीयेत । "यन्मनसा मनुते तद्वाचा वटति इति 
नियमेनामिधानस्यानुमवपूर्वकत्वात् । स्वात्मनि भ्यापारविरोधाच्च नाऽऽत्मनाऽऽत्मानमनुभवति 
बुद्धिः । सा त॒ बोधरूपतवादथप्रकाशकाले स्वयंप्रकाशान्तरेणाज्ञातैव स्वार्थमवमाखयतु । ज्ञान- 
रेययोरुभयोवे्यत्वाविरोषेऽपि एतावानस्य बाह्याद् विरोषोऽस्तु, यदेकस्यार्थावभासकत्वमपरस्य 
ठन । ज्ञानस्य बुसुत्खायां ठ तद्बोधार्थं ज्ञानान्तरमेव पिक्ष्यम् । जिज्ञासाया अभवे तु न ज्ञाना- 
न्तरपिक्षा । तदुक्तम्- 

एवं नरि चेतुरज्ञानजन्मनो नाधिका मतिः । इति | 
अ्थव्यवहारस्य च ज्ञानज्ञेय सद्धिमाच्रसाध्यत्वात् | प्रथमज्ञानस्य च द्वि तीयज्ञानेनाज्ञातेनापि 

सिद्धेस्तत्-सिद्धयथं प्रव्ययान्तरानपेक्षणाद् बुद्धिमाङाऽपि न प्रसज्यत इत्याह--घयरज्ञानमितीति । 
वस्तुतस्तु नेदं देाराजङ्ृतमवतरणं युक्तम्, न्यायमतानुगामित्वात्, अद्वेतदशंनस्य च 

प्रागुक्तस्यासम थैकत्वात् । अत्तोऽवतरणान्तरमुच्यते । 
ननु नेदमद्वेतदर्शनं युक्तम् एकेनैव ज्ञानेन ्रह्याकारमाहकाकारद्रयवता सवंथोपपत्ति- 

सम्भवे ज्ञानद्याभ्युपगमे गौरवादिति वादिनं बौ प्रतयद्रैतदर्थनाभिप्रेतज्ञानदयसमथनायाह--घट- 
ज्ानमितीति । तत्रद्रैतदशने इत्तौ ज्ञानत्वमौपचारिकम्, सराक्षिणि त॒ परमार्थभूतमिति विवेकः । 
कारिकार्थस्तु-घटन्ञानमेतदिति इत्तिप्रत्ययपरामशंरूपं यज्ज्ञानं तद् “भयं घटः" इति इृ्तिपरत्ययरूपं 
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घटराननिति ज्ञनं चटाद्याकारं ज्ञानं यदा ज्ञानान्तरेण परामरृदयते (एवं मभात्रा- 
सुभवो भूतः" इति प्रस्यय विषयं यत्परामरोज्ञानं तद्घटज्ञानाद् भिन्नलक्षणं साक्षाद्विपयेणा- 

जनितत्वात् अनुकायेप्रव्यया एव हि विषयेण जन्यन्ते नान्ये ज्ञानाङम्बनाः) 
व्यवधानात् ; सारूप्यवलेन च आ्ह्यम्राहकभावो, न वेधर््य॑ण | न च घटज्ञानं 
ज्ञानान्तरे प्रतिभासते, अतो न तद् गृह्यते । 

अथोच्यते-- सरूपमेव तञ्ज्ञानं "घटः" इत्येवमनुसन्धानादित्याह--घ< ह्यपि 
यज्जानं विषथोपनिपः पि वतु । न तु ज्ञाने उपनिपतति । अतो न बुद्धिघयु द्िमारम्बते, 
स्वयमेव तु प्रकारात इत्यथः । 

अन्ये व्याचक्षते, घटज्ञानाद् बाह्यविषयात् च्टज्ञानगिति, एवं ज्ञनं भिन्न" न 
विषयप्रचिष्ठं स्वाव्मव्यबस्थितं ज्ञानं सञ्चेव्यते यस्माद् "वटः” इव्येवमाकारं यद्धिच्छि्नं 
प्राह्यप्रसतं तदपि विषयमनुपतति श्ाद्यपरवश्म् । विषयाप्रकाराने ज्ञानास्तिताया 
एवानिबन्धनत्वात्। एवं च बोधत्वाविशचेषात् यद्यपि ज्ञानज्ञानमिति मतं तदपि 
बाह्यविषयमेवेव्युक्तं भवति । 

अस्ये तु व्याचक्षृते--घटज्ञानमिति ज्ञानं विषयो यस्य तद् घटज्ञान 
विखष्चणम्› एवस्वरूपमनाकारम् । न दहि संविदाकारस्तज्ज्ञानाभिमते परतिविम्बी- 

यद् घटविषयकं ज्ञानं ततो विलक्षणम् । यतः “भयं घटः इत्यपि = इति च यज्ज्ञानं तद्विषयो 

पनिपाति = घटरूपविषयसंबद्धम् ¦ शधटज्ञानमेतद्' इति ज्ञानन्तु घटज्ञानविषयक्रमिति मेद् इति । 
अयं मावः--अयं घटः इति ज्ञानं घटक्ञानमेतद्” इति ज्ञानाद् विलक्षणम् । यत भाः 

प्रत्ययो विषयेण जन्यते । प्रत्यक्षं प्रति विषयः कारणमिति नियमम्युपगमात् । द्वितीयस्तु न 
बटरूपेण विषयेण साश्चादजनितस्वात् । ये हि प्रत्यप ररामशंरूपेण क्ञानेनानुकार्याः = परामृश्या + 
प्रत्यया "अयं घटः” इत्यादि रूपास्त एव विषयेण जन्यन्ते न ज्ञानाहम्बनाः, कायंकारणमाे ज्ञानेन 

व्यवधानात् । किञ्च सारूप्यबलेन ग्राह्यम्ाहकभावो, न वैघम्यंण । ज्ञानसारूप्यञ्च विषये ज्ञाना- 
कारता } “अयं धटः इति ज्ञाने घटस्य ज्ञाना करदा, शटज्ञानमेतद्' इति ज्ञाने च धटज्ञानस्य सेति 
तयोर्ञानयोमेदः । किंञ्च ज्ञने प्रतिभासमानमेव = प्रतिनिम्बत्वमापा्यमानमेव, आलम्बनं ज्ञानेन 
गृह्यत इति घटादिकमालम्ननं ज्ञानेन गह्यते । न च घ्ज्ञानं शानान्तरे प्रतिमास्तेन्=प्रति 
बिम्बतामद्नते, निराकारत्वात् । अतो न तद् गह्यते । 

यचयुच्यते-षटज्ञानमपि स्वविषयकस्य ज्ञान्य सरूपमेष "घटः इत्येवमनुसन्धानवशरद्- 
घटस्याकारेण साकारत्वादिति, तदाह - घट इत्यपि यज्ज्ञानं विषयोपनिपाति तत् । न वु 'घट" 

इति ज्ञानं क्ञाने उपनिपतति न= संबध्यते । अतो न प्रथमनुद्धिद्वितीयलुद्धिरवा प्रथमबुद्धिमालम्बते, 
किन्तु प्रथमनरुद्धिः स्वयमेव प्रकारत इति । 

अन्ये व्याचक्षते--' अयं घटः? इति ज्ञानाद् बाह्यवस्वुविषयकाद् घटज्ञानमेतदित्याकारकं ज्ञानं 
भिन्नम्, यतौ ग्राह्ये विषये धयादौ प्रविष्ट ग्राहकतया संबद्धम् स्वास्मनिनस्वस्वरूपे ठ॒ प्रकाश- 
रूपतययाऽवभास्कत्वेन व्यवस्थितं “वरः इत्यादिकं ज्ञानं न ज्ञानान्तरेण संवेद्यते यस्माद् “वटः 
इत्याकारकं यद् विच्छिन्नं = धटक्ञानमेतद्' इति ज्ञानाद् विभिन्नम्. ज्ञानं तदपि ह्ये घटादौ ग्रस॒स्य 
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मवति । सारूप्यवशेन प्राह्यप्राहकभावः, अन्यथा ज्ञानत्वाविशेषादिद मस्य संवेदन- 
भिति प्रतिनियमो न स्यात् । “वरः” इति तु यदेतद् बाह्यविषयं ज्ञानं तद्धिषयोपनिपाति 

विषयाकारभुपादत्तं । अथ् वा-घः ज्ञानि ज्ञानं -दज्चाददिलष्टणम् | कि तद्रखक्षण्य- 

मित्याह--चट इन्यपि “ज्ञानं दिल्णेदनिपःति सत् । निराकारमपि तदिषयमनुपतति 
परिच्छिनत्ति निरूपयति--एवंरूपोऽयमथं इति । घटज्ञानमिति तु ज्ञानं नज्ञान- 
रूषानुपाति, यतो घटज्ञानगतं विषयं निरूप्य ज्ञानरूपं किमपि तदित्येतावद्यदि 
पर निरूपयितुं शक्नोति, न तु सा तदीया बोधरूपता तस्य प्रतिभासते परसंवेदन 
इव । परेण हि घटज्ञानमस्थोत्पन्नमिति कयाचिद्युक्त्या ज्ञानं परिच्छियते, नतु 
स्ववत्परस्य प्रतिभासत इति ततो विलक्षणं न तस्य परिच्छेदकम् । उपटम्भारमकत्वात् 
स्वयं प्रकाशत इति स्वसंवेदनं ज्ञानप्रुच्यते । न त्वात्मानमथेभिव प्रकादायतीति न 
स्वात्मस्यस्यं किद् व्यापारः ॥ १०५ ॥ 

1 3 0 क 1, 

संबद्धं खदूग्राह्यपरवशीमूय ग्राह्यं विषयमनुपतति~गोचरीकरोति, न त स्वात्मानम्, स्वात्मनि इत्ति- 
विरोधात् । विषधप्रकाश्चने च ज्ञानासितत्वस्येवानिमित्तत्ेन विरोपापत्तेः । एवञ्च यद्यपि द्वितीयं 
ज्ञानं घटन्ञानज्ञानमिति मतं तथापि तदपि बोधत्वाविरोषाद् बाह्यविषयकमेव न वु ज्ञानविषयक- 
मिद्युक्तं भवतीति | 

अन्ये त॒ व्याचक्षते-घयज्ञानमेतदिति ज्ञानं घटज्ञानाद् विलक्षणम् | घरज्ञानस्य 
साकारषटविषयकत्वात्, घटज्ञानज्ञानस्य ठ निराकारपंविदूविधयकत्वात् । नहि संविदाकारस्तज्- 
जानत्वेनांमिमते द्वितीयज्ञाने प्रतिबिम्बीमवति, संविदो निराकारत्वाद् । ज्ञाने विषयस्य प्रति- 
बिम्बनाच्च तयोद्र॑योः सारूप्यम्, सास्प्यवशेन च तगेर्रह्य्राहकमावः । अन्यथा घटज्ञानतज्- 
जञानयोर््रयोरपि ज्ञानत्वाविरोषादि मस्य सवेदनमिति प्रतिनियमो न स्यात् । घटः? इति तु यदे- 
तदृबाह्यविषयकं ज्ञानं तद्धिषयोपनिपाति विषयेण संखन्यमानं सद् विषयाकारमुपाटत्ते । घटज्ञान- 
जानन्तु विषयाकारं नोपादत्ते, तद्विषयीभूतायाः संविदो नियकारत्वादिति | 

अथवा घटनज्ञानमितिज्ञानं घटज्ञानविखक्चषणमिति प्रतिज्ञायां किं तद् वैखक्चण्यभित्याह-घर 
इत्यपि यज्ज्ञानं विष्रयोपनिपाति तदिति । निराकासमपि घटज्ञानं स्वविषयं घटमनुपतति अनुपत्य 
परिच्छिनत्ति नि रूपयति-एर्व॑रूपो घट ईति । धरज्ञानमेतदिति वु ज्ञानं न स्वविषयज्ञानरूपानुपाति, 
यतस्तज्ज्ानं धटज्ञानगतं घटरूप विषयं निरूप्य ज्ञानरूपं किमपि तदित्येन केवरं घटज्ञानं कम- 
निरूपयितुं शक्नोति } न व॒ घटज्ञानीया गोधरूपता धटन्ञानज्ञावुः प्रतिभासते परकौयज्ञानसंवेदन 

इव । परेण हि यथा षटज्ञानमस्योत्प्नमिति कयाचिद् युक्त्या ज्ञान परिच्छिद्यते, न ठ स्वस्येव 
परस्य प्रतिभासत इति परसवेदनाद् विलक्षणं न घट््ञानस्य परच्छिदकं ज्ञानम् 1 सवमपि 
ज्ानमुपकम्मात्मकत्वात्ु स्वये प्रकाश्चत इति स्वसंवेदनं ज्ञानयुच्यते, न त्वथेमिवात्मानमपि प्रका- 
दायतीति न ज्ञानस्य स्वात्मनि करिचद् व्यापारः । पवच्च परस्परं प्रागुक्तस्य ज्ञान द्वयस्य वेजत्ये 

सिद्पेऽदैतदश्चनोपपत्या न नौदूधमतस्य पादप्रसारिकाऽवसर इति ॥ १०५ ॥ 



१९० सटीके वाक्यपदीये 

नु ज्ञानस्य प्राह्याकारो न व्यत्तिरिक्तः, स च घटज्ञानमिति ज्ञानेन संवेद्यत 

इति बुद्धिरेव संवेदिता भवतीत्याशङ्क्याह 

यतो विषवथकूपेण ज्ञानरूपं न गद्यते | 

अथंप विविक्त च स्वरूपं नावधायते ॥१०६॥ 
निराकारवादेऽप्ययं परिहारो ख्गति, यतस्तत्रापि घटज्ञानमेतदिति प्राह्य- 

स्वभावेन ज्ञानं ज्ञानान्तरमुपटक्षयति, न तद्रहितमात्मतन्त्वं तस्यावधारयति। न च 
ग्राह्याकारो ज्ञानस्वरूपम् . ओपाधिकत्वात् । तथा स्फटिकस्य नीटादि । न च ग्राह्या- 
कारविविक्तं म्राहकरूपं ज्ञानान्तरेणोषछक््यते श्ुद्धबुद्धयनुकारेण बुद्धघन्तरानुपपत्तेः । 
एवं च विषयाप्रकाशने ज्ञानत्वायोगात् ज्ञानज्ञानाभिमतमपि विषयनिष्ठमेव । तथा 
चोपसजनेन विषय एव तेन विरिष्टोऽवस्थाप्यते ज्ञातोऽय मथः इति । नीलज्ञान- 
मिव्येतदपि नीषरनिष्ठतया विषयप्रभवं ज्ञानं परामृदयते। एवं च कृत्वा संबिदा- 
कारस्य ज्ञानान्तरेणाग्रहणान्न व्यतिरिक्तसामान्यशूपेण निरूपणम् । श्राह्याकारस्य त॒ 
ज्ञानास्तरेणामेदेन भ्रहणं ज्ञेयस्थाभिन्नसामान्यनिमित्तम् , तेन तस्य प्राह्याकारस्या- 

नन्वेकमेव ज्ञानं ग्राह्याकारं प्राहका्ारञ्च मवति संवेदितृरूपत्मरूपाऽपीति 

एकैव बुद्धः संवेद्या । प्राह्याश्ारद्च न वस्तुतो प्राहकाकाराद् व्यतिरिक्तः, स च ज्ञानस्य 
ग्राह्याकारः घटज्ञानमिति ज्ञानेन ग्राहकाकारेण सवे्यत इति न वृत्तिज्ञानं साक्षिज्ञानञ्चाधित्य 
प्रृत्तमदरेतदश्चनं युक्तमित्याशहि तवन्तं बौद्धं प्रव्याह--यतो विषयरूपेणेति । 

अद्रैतदशंने यतो ज्ञानरूपम् = ज्ञानस्य स्वरूपं विषयरूपेण = विषाणां घट्पयदीनां 
साघारणेनासाधारणेन वा सरूपेण न गद्यते अनुभवविरोधात् | विषयधर्माणां ज्ञानधमंस्वे 
मानाभावाच्च | च शब्दो हेत्वर्थे यतो ज्ञानस्य स्वरूपम् = भथंरूपविविक्तम्, अर्थस्वरूपविरदहितं 

ज्ञानान्तरेण नावधार्यतेऽतो विषयस्यैव संवे यता, तदाकारस्य वृ्तिषटपस्य ज्ञानध्यापीति न ज्ञानस्य 
साक्षिरूपस्य निराकारस्य संबे्यतां तस्य तु प्रकाशरूपस्य संबेदितृत्वमेव स्वयंप्रकाशत्वमेव चेति । 

अयं मावः-- यमेतत् कारिकोक्तः परिहारो थथा बृ्तिरूपस्य ज्ञानस्य साकारत्ववादेऽ- 
देतददनसम्मते छूगति तथा नैथायिकादिसम्मते ज्ञानस्य निराकारत्ववादेऽपि, यतस्तत्रापि बादे 

“घरन्ञानमेतत्" इति दितीयं ज्ञानं ग्राह्यस्य घटस्य स्वल्पेणोपरक्तमेव प्रथमं ज्ञानमूपलक्षयतिनगो चर- 
यति, न तु ्राह्यस्व रूपविरहितं प्रथमजानस्य स्वरूपमवधारयति, अननुमवात् । न च ग्राह्याकारो 
जञानस्यादयस्यं स्वरूपम् , तदुपाधित्वात् । यथा स्फयिकस्य नीखादिकयुपाधिः । न च प्राह्याकार 
विरहितं मह रूप - ज्ञानस्वरूपम्, ज्ञानान्तरेण गो चरीक्रियते | शुद्धामेव = माह्याकारविरहि- 
ताम् , बुद्धिं गोचरीङ्घत्य बुद्ध्यन्तरस्य स्थित्यनुपपत्तेः । बदुघेर्निराकारत्वेन बुदूधयन्तरगोचर- 

त्वासंभवात् ¦ पवद जानन्ञानस्वेनाभिमतस्य ज्ञानाप्रकाश्चकत्वे स्थिते विषयंस्याप्यप्रकाशकत्वे 
ज्ञानत्वपयोगात् तेदपि = ्लनज्ञानमपि, अन्ते विषयम्राहकमेव, न तु ज्ञानश्महकयुक्तयुक्तेः । 
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विक्षणस्य जनने तथेव बुद्धन्तरेण ब्रहणादिति न तत्र सामान्यान्तरभुपयुञ्यते । 
नापीतरेतराश्रयदोषः। ज्ञेयसामान्यस्याभिन्नज्ञानजनकत्वनाभिन्नज्ञानस्य च ज्ञेय- 
गताभिन्नसामास्यप्रतिपादकट्बेन व्यापारमेदात्। तेनैतदचोद्यम् । यथा विनैव 
सामान्यममेदावसायो बुद्धीनाम्, एवथौनामपि मविष्यतीति बुद्धीनामपि सामान्य 
वरोनेवोक्तपरकारेणामेदावसय इति । 

ननु यदि ज्ञानरूपमथेरूपविविक्तं नावधायंते स्वतोऽप्यस्य सिद्धिनं स्यात् | 
सत्यम् । सवेदेव ्राह्याकारः सह माव्यतुभूयतेऽस्य, किन्त तत्प्रष्ठभाविनो हाद नीय- 
प्रकारा अहङ्कारास्पदविच्छिन्नम्राह्याकारविधमाण उत्तररूपा अहङ्काराश्पद्तया 
सं चेत्यन्त इति स्वतस्तद्विविक्तरूपावधारणमस्ति बुद्धीनाम् । ज्ञानान्तरेण त ह्वादा- 
द्यो गृह्यमाणा अपि तथा न संवेदयन्त इति अतुभवसिद्धमेतदनपह्ववनीयम् | 
इत्यखम तिविस्तरेण । 

तथा च विष्रये उपसजंनीभूतेन ज्ञानेन विशिष्ट एव विषयो द्वितीयज्ञानेन विरोषेऽवस्थाप्यतेः ज्ञातोऽय- 
मथः, इति } यत्रापि च ज्ञानं न विषये विरोषणं किन्तु तत्र विरोष्यं घत्रापि नीखन्ञानमिप्येतदपि 

“इदं नीलम्? इति ज्ञानवन्नीरुविषयकत्तया विषघयजन्यं ज्ञानं नीलनज्ञानमेतदितिश्षब्देन परामृश्यते । 
एवञ्च कृत्वा संविदाकारस्य = सवित्स्वरूपस्य, निराकारस्य, सप्रकाश्चप्य च ज्ञानस्य तत एव हेतो- 
सानान्तरेणाग्रहणान्न संबिद्व्यतिरिक्तसंविन्निष्ठसामान्यरूपेण निरूपणम् । म्राह्याकारस्य त्वभेदेन 
ज्ञानान्तरेण ग्रहणं क्तेयगतं यदमिन्नं सामान्य तद्धेतुकम् । तेन = ज्ञेयस्थामिन्नसामान्येन, तस्य = 
दृत्तिरूपस्य ज्ञानस्य, ग्राह्या कारस्याविलक्चगस्य जनने सति तथेव बुद्धधन्तरेण = साक्षिरूपेण 
द्वितीयेन ज्ञानेन ग्रहणादिति न तत्र बृचिरूपे ज्ञाने साक्षिरूपे वा धटत्वादिव्यतिरिक्तं ज्ञानत्वादि- 
रूपं सामान्रममेद प्रस्यय उपयुज्यते । 

ननु ज्ञेयगताभिन्नसामान्यसिदूधावभिन्नज्ञानसिदिषः, अभिन्नज्ञानसिद्धौ च तादशाभि- 
न्सखामान्यसिदिधः, सिदि्धश्चा् ज्ञपिरूपेति इतरेतराश्रयदोष इति चेन्न । ज्ञेयगतसामान्यस्या- 
भिन्नज्ञानजनकत्वेनामिन्नज्ञानस्य च ज्ेयगताभिन्नसामान्यप्रतिपादकत्वेन व्यापारमेदात् । अत एव 
चेदमपि चोद्यं नात्रापतति - यथा विनैव सामान्यं बुद्धीनामभेदावसाय एवमर्थानामपि मवि- 
ष्यती त बुदूधीनामपि सामान्यवशेनैवार्थानाभिवामेदावसाय इति । 

ननु यथर्थरूपविरदितं ज्ञानरूपं कदाऽपि नावधायेते तर्हिं तत एव हेतोः स्वप्रकाश्चतम- 
प्यस्य न स्यादिति चेत्--श्यताम् ¦ यद्यपि जातमात्रस्य ज्ञानस्प ग्राह्माकारः सवदैव ज्ञानसह- 
मान्येवाऽनुभूयते, तथापि तद्वृष्ठमाविनो ये वज्जन्याह्ादनीयप्रकाराः = हादनं यत् सकचन्दन- 
वनितादिकं तन्जन्यपुखानुमवस्षशथाः आहादरूपा अहंकारा्पदत्वेन = अहंकारविषयकत्वेन, 
ग्राह्याकारस्य विच्छेदात् पूर्वानुमवविधर्माण उत्तररूपा अनुभवा अहंकाराकम्बनाः संवेचन्ते, तच्च 
स्वत इति अस्त्यथरूपविरहितस्य बुद्धीनां स्वरूपस्य अवधारणम् । ये वु हादादयः-'भहं सुखी 
इ्यादिना ज्ञानान्तरेण संवचन्ते ते तु तथा = उन्तरानुभवेनेव न संवेदयन्त इत्येतदनुभवसिदूधं 
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तदेवं प्रमाणपरिद्यद्धा जातिः शब्देनाभिधीयमाना दृष्टा्ष्टविषयव्यहारसाधन- 
थति € 

समथंति जातिपदाथेसिद्धिः ॥ १०६ ॥ 

इति भूतिराजतनयहेलाराजछ्ृते प्रकीणेप्रकाशचे 
जातिसमुदेशः 
समाप्रः॥ 

नापशाप्वमिति । तदेवं प्रागुक्तरीत्या प्रमाणैः परोक्षया परिन्चद्वा जातिमंहासामन्यल्पा तत्र 
परिण्मरूपेण विवर्त॑हूपेण वा स्थिताऽवान्तरसामान्यरूपा च तत्तत् शब्देरभिधीयमानत्वादपि 
अनु भवगोचरतामापततन्ती दृष्टविषयके मारहरण-हलप्रवहणादिरूपेऽदष्टविषयके च यागादिरूपे 

भ्यवहारे साधनत्वेन स्वीकायंति जातिपदाथंसिदिषरिति । 

इति भ्री्रह्ीभूतकाशीनाथरमं तनूजरथधुनाथशमंकृतावम्बाकर््या जातिसमुदेशः प्रथमः | 

क्वचित् ९८ इलोकात् परं अधिकः पाठो दुद्यत । 
तदा सहविवक्षायामेकवुद्धिनिबन्धनम् । 
नृद्धयावयव विच्छेदसमुद्रायोऽमिधी यते ॥ 

ग्रतिक्रियं समाप्तत्वादेको मेदसमन्विनः 

दरनद्रे धीत्यादिभेदेन तदवच्वेन गम्यते ॥ 
क्वचित् १०४ इलोकात् परं अधिकः पाठो दृयते । 

नचान्यममवेतस्य सामान्यस्यावधारणे | 

ज्ञानशक्तिसम थैः स्य) द् ऋटतस्यावस्तुनः क्वचित् ॥ 

कातो विमति +3.व१ 



अथ द्रव्यसमुदेशाः | 

ग्रकशः 
जातिबा द्रञ्यं वा पदाथौविव्यक्तम् । तत्र वाजप्यायनदश नेन् जातिं विरेषण- 

भू ५ ज वस्थ ड डिदशने व विशेष्यरूपं 4 * ता पदाथ व्यवस्थाप्य ञ्य्ाडिदरेनेन विशेष्यरूपं द्रव्यमपि पदाथ व्यवस्थापयितुं 
यथाद्शनं तदेव पर्यायान्तरैरदिशति । 

आत्मा वस्तु स्व ावश्च हारीरं त्वमित्यपि । 
द्रव्यमित्यस्य पथांथास्तच नित्यमिदि स्यतम् ।॥ १॥ 

इहाथ क्रियायां द्रव्यमेबोपयुञ्यत इति तदेव प्रवतेकमर्थिनाम् । अतः शब्देन 

अम्बाकर्तरी 
श्ुण्डाद्ण्डं कुण्डलीकृत्य कुले 

क्रीडन् देवो देवनद्याः प्रतीतः | 
आखुं खात्वा भूमिगमं विशन्तं 

कषन् दोर्भ्यां मङ्गलं संतनोत ॥ १ ॥ 
बद्धभ्रद्धाश्चरणयुगले वत्सला जङ्कपाल्यो- 

ग्खछनिर्छाना उरसि महति भ्याप्तमुण्डेऽतिभीताः | 
कण्ठे मालोक्ृतफणिपतौ संस्परहास्चाखवक्ते 

पत्युमूिन प्रणति परुषा इष्टयः पान्तु मातुः ॥ २॥ 
धावद्धुमाभदैस्यप्रकरगरमिरच्चन्द्रहासाऽडदास- 

परत्यासत्तिप्रहुध्यत्परुषरविवावगसंवीक्षितश्रीः । 
तीत्रातित्रातधातग्रबणजरूकणप्रोतदक्कोणपात- 

प्रतयासीदत्प्रह््रसरनिजननप्रेक्चिता साऽस्तु भूत्ये ॥ ३ ॥ 
कं से दैत्यावतंसे कल्यति शयनात्तच्छयादुत्पतन्ती 

दम्यं घामाश्रयन्ती भरुकुयिकुटिकताकौशषङैस्तजंयन्ती । 
कृष्णं जातं वदन्ती रिपुमवनितङे कापि संकेतयन्ती 

विन्ध्ये विदवासयन्ती निजजननिकर पातु मामायंकन्या ।[*॥ 
जात्याङृतिव्यक्तयः पदाथः (न्या. द्, सू.) इति गोतमधूत्रम् । ततर जात्याक्ृतिव्यक्तिषु 

तिखष्वेकां पदश्चक्तिमभिपरेत्य पदां इव्येकवचननिदंशः । तथा च जात्याङृतिविशिष्टायां व्यक्तौ 
पदस्य शक्तिरेकेति गौतमीयाः काणादीयाश्च ! वैयाकरणानां मते तु जातिर्वा द्रव्यं वा पदार्थो 
इत्युक्तं प्राक् ( वा. का. ३ जा. २)। तत्र जातिः पदाथं इति मौमांसकमतानुसारिबाजप्यायन- 
दर्शनेन जातिं विरोषणभूतां पदाथं व्यवस्थाप्य-- 

५ 
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तदेबोच्यते। भनभिधीयमाना तु जातिरवच्छेदिका माधुयीदय इवेति द्रव्यवादिनां 
दरेनम् । द्रव्यं च द्विविधम् ; पारमाथिकं सांन्यवहारिकं च । तत्र द्वितीयं मेद्य 
भेदकप्रस्तावन शुणसभुह् रो व्यते 

वस्तूपलक्षणं यत्र "2 (बा का० ३ भूयो० ३) 
इत्यादिना । जनेन च द्रव्येण व्याडिद्शोने सवं शब्दा द्रव्यासिधायिनो भवन्ति । इह 
तु पारमार्थिकं द्रव्यं निक्ूप्यते । तथा हि आत्मा अद्रैतवादिभिरात्मशष्देन तद् द्रव्य. 
मुक्तम् ! आ्मेव ह्य पाधिभिन्नं प्रतिभासमानं रत्य पदानामथंः' इति तेषां दशेनमिहेव 

वक्ष्यमाणम् । उ्दुस्वङक्ष्रमथक्रियाकारि द्रव्यमिति स्ाक्येश्तम् । स्वभाव इति 

आनन्त्येऽपि हि भावानामेकं कत्वोपलक्षणम् ! 
शब्दः सुकरसंबन्धो न च व्यभिचरिष्यति ॥ 

(५ त न रोऽ इति री्या जातेद्रभ्ये उपलक्षणत्वमाभित्य द्रव्यमेव पदार्थं वदतो व्याडेदशनेन विरोष्य- 
भूतं द्रव्यमपि पदाथ भ्यवस्यापयितुं यथादश्चनं द्रव्यमेव पर्थायमूतै्नामान्तरः संक्षेपेण निर्दिशति- 
'आत्मा वस्त्वित्यादि । 

अयमथंः--अद्वैतवाहिनां मते आत्मा द्रव्यम् | आसव हिं वत्तदुपाधिभिन्नः तत्तत्पदै- 
रमिवीयते । अस्वुश्वलक्षणं = व्यक्तिमात्रस्वरूपम् , तत्तदूधमरविकल्पितं तत्तत्पदैरभिधीयमानं 
द्रव्यमिति शक्याः । स्वस्य मावः स्वभावः सन्ता, सैव सवं्रानुगता नि्येका, तत्तदुपाधिपरिच्छिन्ना 
तत्ततपदाभिधेया द्व्यमिति सत्ताड्द्ेतवादिनः) पुरुषस्य वस्ठुगत्याऽसङ्गस्यापि शरीरं प्रकृतिः 
तत्र त्य तादास्म्याभिमानात् । तथा च सैव द्रव्यमिति प्रकृतिचिन्तकाः । प्रथिन्यप्तेजोवाय्वात्म- 
कानि चत्वारि तच्वानि । नास्ति ततो व्यतिरिक्तश्चेतनो नाम कदचित् तच्वान्तरं वेति चार्वाक्राः 
प्र्यक्चमात्नप्रमाणकाः । प्ते भात्मादयः शब्दा द्रव्यमित्यस्य पर्यायस्तेन द्रव्यपदसमानाथकत्वं 
तेषाम् । तच्च द्रव्यं तत्तन्मते नित्यं व्यवस्थितम् । तदुपाधयो घयदवर्ूबनित्था इत्यवधेयमिति । 

अवं मावः--दइह प्रदृत्तिनिटत्तिफल्केऽनादौ बृद्धग्यवहारे तन्तस्सुबन्ततिङम्तपदधटितास्ते 
ते वाक्यरूपाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते ¦ तव्रार्थक्रियायाञ्च जलाहरणादिरूपायां घटादिकं द्रव्यमेवोप- 
युज्यते न घटत्वादिका जातिरमतस्वादिति घटादिक द्रव्यमेव शब्देरभिघीयमानं तत्तदथक्रियायां 
प्रबतकम्थिनाम् , न जात्तिः। जातिस्॒ द्रव्ये उपलश्चणीभूता इतरग्याइृत्तत्वेन तत्परिक्ञानायेति 
रान्दानभिषेयेति शक्यतानवच्छेदिका गुडे माधुरयांद्य इव, इति द्रन्यवादिनां पूवेषां व्याडेश्च दर्शनम् । 
द्रव्यञ्च पारमाथिकन्यावहास्किमेदेन द्विविधम् | तत्र हितीयप्-वस्तुपलक्षणं यत्नः इत्यादिकया 

तृतीयकारिकया गुणसमुदेरो वक्ष्यते ¡! यत्रोपरक्ष्योपरक्षणयोविरोष्यविरोषणयोश्व वर्णना 

द्रग्यरूपयोः । व्याडिदर्शने चानेन द्रव्येणािषेयेन सवेऽपि शब्दा द्रव्यभिघायिनो भवन्ति | 

इह तु द्रभ्यसमदेरो पारमार्थिकमेव आत्मादिपञ्चकान्यतमरूपं द्रव्यमुपवण्यते | तथादहि- 
उपद्वैतवादिभिरात्मशब्दैन तत्तद द्रव्यमुक्तम् । यत्तत्तदुपाधिपरिच्छिन्नं तेन तेन रूपेण तत्तच्छन्दैर- 
भिधीयते । आत्मैव हि तत्तदुपाधिमिग्नं प्रतिभासमानं दभ्यं पदानामयथे इति तेषां दर्ध॑न- 
मस्मिन्नेव समुहेशे वक्ष्यते । वस्तुस्वक्षणं न्यायमते च विरोषरवत् । स्वतो व्यात्रत्तस्वभावे स्वतो 
व्यादृत्तर्थक्रियाकारि च द्रभ्यमिति बौद्धरुच्यते । स्वस्थ मावः स्वभाव आत्मभूता सत्ता, तत्तद्- 
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सत्तादवेतवादिभिः स्वभाव आत्मभूता सत्तेति कृत्वा । तथा हि करमरूपो पसंहार 
सत्तेव सत्त्वमिति स्वसंबन्धिभिरुपाधिभिरपदितसेद! सेव द्रव्यम् । प्रकृतेरेकदेश 
चेतनः पुरुषः तद्द्वारेण शरीरशरीरिणोरव्यतिरेकात् शरीरम् द्रव्यं प्रधानमेवेति 
प्राकृतिकः शरीरमेवेक आत्मा येषां तैः शरीरा्मभिरुच्यते । तर्नम् इति चठुभूतः 
तत्त्ववादिभिश्चावकैद्रन्यश्रुचयते । प्रथिन्यप्रेजोवायुरित्ि तत्त्वानि, तत्सुदाये 
शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञा इति वचनात् । तदेवसेतैः पररमाथेत एरूमेव वस्तूच्यते । 
द्र्पसित्यरः इति । द्रव्यं नाम यः पदाथः, तस्येत एव पयायाः । एतेषामेवे पार 
मार्थिकरूपासिधायित्वात् । नान्ये घटादिशब्दाः} सत्यपि तदभिधायित्वे वक्ष्य 
माणनयेनात्मादिशब्दानामेव सवत्र घटाद्ावव्याहतप्रसरत्वम् ¦ तथा च भष्यम्- 

एकोऽयमात्मा उदकं नामः इति । ( मम भा० पस्पश्च० ) 

अच्रात्मशब्द उदके प्रयुज्यमानो द्रव्यवचनः । आचरतिद्वारेण चान्ये शब्दा द्रन्ये 
वतेन्ते । इमे तु तत्परित्यागेन मुख्यया वृस्येति विशेषः 

सिद्धं राब्दाथं संबन्धे (मम मा० पसरा०) इत्यत्र 

ग्यक्त्युपाधिपरिच्छिन्ना सर्वत्रानुगता सत्ताऽ्देतवादिभिद्रव्यमिल्युच्यते । तथाहि-- कायवस्तुन 
साध्यत्वदशायां जायमानस्य क्रमरूपस्य सिडत्वदशायाम्पसंहारे खति खन्तैव स्थितिरूपा सच्ं 

यमिति स्वसंबन्धिभिः स्वाश्रयभूतैरुपाधिभिर्पदितमेदा = संपादितमेदा सत्तैव द्रव्यमिति । 
प्रकृति पुरुषौ संभूय जगतः प्रकृतिः = उपादानकारणमिति प्राङ्तिका माहुः । तस्याः प्रकृते- 
रेकदेशस्चेतनः पुरुषस्तदृद्वरेण शरोरश्रीरिणोरमेदात् । शरीरं द्रव्यं प्रधानमेवेति प्राक्रतिकैः = 
प्रकतिचिन्तकैः प्रघानरूपं श्चरीरमेवैक आत्मा येषां तैः शरीरास्मवादिभिः सांख्यसयुश्येसुच्यते 1 
पृथिव्यपतेजोवायुरूप चतुमूततच्ववादि भिस्वावकिस्तत्वं द्रव्यमिल्युच्यते । प्रथिव्यतेजोवायुरिति 
तत्वानि, तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविषयसं्ेति वचनात् । 

तदेवमेतैः पर्यायः परमाथ॑त एकमेव वस्तूच्यते--द्र्यमित्यस्य पर्यायाः इति । 
रभ्य नाम यः कोऽपि पदार्थस्तस्य पत एव पर्यायाः, पतेषामेव पारमाथिकरूपा- 
मिधायिव्वात् । नान्ये षयदिश्ब्दाः पर्यायाः, पारभाथिकरूपाभिधायिनो वा। सत्यपि 
तदभिधायितवे वक््यमाणयुक्त्याऽऽत्मादिशब्दानामेव सवेन धयादावव्याहतपरससत्वम् | 
तथा च माष्वम्-“एकोऽयमात्या उदकं नामः इति । वापीकूपसरित्समुद्रादिरूपेः प्रत्येकं 
भेदेऽपि एकमिदं द्रव्यमुदकं नामेति तदथः । अत्रात्मशग्द् उदके प्रयुज्यमानौ द्रव्यवचनः । 

यद्यपि घटादिशचब्दा अपि भ्रतिनियतद्रभ्यवनवना द्रव्येषु वतंन्त एव, तथापि ते कम्बु्रीवादिरूपा- 

कृतिमभिघाय तद्द्वारेण लक्षणया द्रव्येषु वतन्ते । इमे त्वात्मादयः शन्डाः सवेद्रव्यसाधारणा 
आङ्तीनां परस्परब्यभिचास्तात् ततस्परित्यायेन शुख्यया इत्या द्रव्यमेवामिदधति ईति विदोषः । 
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द्रभ्यं नित्यमाङृतिरन्या चान्या च भवतिः 
इति वदता भाष्यकारेण नित्यं द्रव्य स्मृतम् । संग्रहोक्तस्य तस्याथस्यानुवाद्ात् स्मृतम् 

इत्याह । यद्यपि शाक्यादिदशने नित्यं न भवति द्रव्यं तथापि तन्मतस्यानमभ्युपगमाद्- 
दोषः। केवरं यदस्माकं द्रव्यमस्येरेवमभिधीयत इव्येवमत्रोपन्यासः । यद्भा माष्या- 
नुखारेण स्वरूपान्यथात्वानापत्तिः विकारभेदेऽपि नित्यत्वं विवक्षितमेवेति स्वैर 
तस्सिद्धिः॥ १॥ 

एवं द्य नान्तसाश्रयणेनोदिष्टेष्वपि द्रव्यभेदेषु स्वसिद्धान्ताश्रयेण सार्वधिकीं 
द्रव्यपदाथन्यवस्थां कतुमाद- 

सत्यं वस्तु तदाकारेरसत्येरवधार्थते । 
असत्योपाधिभिः छब्दैः सत्यमेवाभिधीयते। २॥ 

इह सवेराब्दानां पारमाथिकं तन्वं साक्षात् खषटमश्चक्तानामनेको पाधिपिषय- 
निहितपदानां तद्रूपालिङ्कनं व्यवहारे समालक्ष्यते उपाधीनां चागमापायवश्- 
विधुरितनिजस्वरूपाणामर्थिसाथंसमाशापूरणप्रतिहतशक्छित्वान्न तावत्येव पयवसान- 

तच्च द्रव्यं नित्यम्। तथाहि पलशाहिके -- “सिद्धे शम्दार्थसम्बन्धेः इति वातिके 
द्रव्यं नित्यमाक्ृतिरन्या चान्या च भवति' इति वदता माष्यकारेण द्रव्यं नित्यमिति स्मृतम् 
संग्रहम्न्थोक्तस्य तस्याथंस्यानुवादात् स्मृतमित्याह । यद्यपि शाक्याि ददने वस्वादिशब्दैर- 
भिधीयमानं द्रव्यं नित्यं न मवति, तथापि तन्मतस्य वैयाकरणेरनभ्युपगमान्न दोषः । केव 
यदस्माकमात्मस्वभाव्रश्चब्दाम्याममिधीयमान द्रव्य तदन्येः शाक्यादिभिवंस्त्वादि शग्दैरभिधीयते 
इत्येवमत्रोपन्यासः 

यद्वा प्रागुक्तभाष्ये कटकङकुण्डलादिरूपाणां विकाराणां भेदेऽपि सुवणेरूपस्य द्रभ्यस्य 
सवे प्रत्यमिज्ञायमानत्वात् तत्तद्रूपैः परिणाम्यपि सुरणरूपं द्रव्यं नित्य मित्युक्तम् | तदनुसारेण 
तत्तदाकासवसरिणामकृतविकारमेदेऽपि स्वरूपान्यथात्वानापत्तिनिंत्यत्वं विवक्षितमेवेति शाक्षया- 
दिदशंनेष्वपि एवंविधद्रव्यनित्यत्वसिद्धिरिति ॥१॥ 

एवं शक्यादिदर्शनसमाभरयणेनाप्युदिष्टान् द्रव्यमेदाननास्थया परित्यज्य स्वसिद्धान्ता- 
श्रयेण सवभावानुगतां द्रव्यपदायन्यवस्थां प्रथमपचोक्तप्रयमपक्षानुगामिनीं कर्ठमाह- 
सत्यं वस्त्विति । 

अयमर्थः-- सव॑मावेषु विवर्तौपादानतयाऽनुगतं बह्मरूपं सत्यं वस्तु तदाकरैः--तस्य 
ब्रह्मणो बिवतंरूपतया तदाकारमूतैरसस्थेषटपयादिभिस्परक्षितं सन् घटः, सन् पटः, सन् 
मठः इत्यादि प्रसयक्षप्रत्ययेषु अवधायते = भसद् व्यादृत्ततया गोचरीक्रियते । किञ्चासत्योपाधिभिः 
दान्दैरसस्याः स्फोटव्यञ्ञका ध्वनयः । त असत्या घटपटपदादिरूपे स्फोटे आरो पितत्वादुपाध- 
योऽन्योन्थं उ्यावतंका घरटपटपदादिरूपस्य स्फोटस्य, तदुपाधिकै्वयपयपदादिरूपैः स्फोटात्मकै 
शब्दैः सत्यमेव आत्मरूप ब्रह्मघटपयद्यपाध्युपहितममिधीयते । अविद्यया घट्पटादितादारम्या- 
पन्नं भ्रस्यया इ्योच्यते । 
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मित्युपलध्षितषूपप्रष्ठपातिनः राब्दा उयवस्थाप्यन्ते । अवधृतरूपनिवेरिस्वाचच शब्दा- 
नामवधारणानुसारमथं प्रवृत्तिः, अवधृतिश्ाकारट्वारेण । निराकारस्य वुद्धयुपारोहा- 
योगात् । यथाप्रत्ययं भेदावसायस्य बाध्यमानत्वादनुयाय्यमिन्नमेव रूपं परमाथेतः। 
तदेव ब्रह्मरूपं सव्यम् | २ ॥ 

स्यादेतत् । उपाधिषु शब्दानां विश्रा्स्यभावे शब्दार्थोपाधित्वं तेषां न स्यात् | 
अवाच्यस्य तदुपाधिस्वायोगादिर्येतद्विचारयितुमाह- 

अध्रुवेण निमित्तेन देवदत्तगृहं यथा । 

गृहीतं ग्रहशब्देन शुटमेवाभिधीयते ॥ २ ॥ 
"अदो देवदत्तस्य गृहं यत्रासौ काकः प्रतिवसति इत्यत्रानियतस्वामिकगृहोप 

भूत स्थोत्पतितेऽपि तस्मिन्नु पटक्षणस्य कृतस्वाद् अधुवत्वम- 

अर्ये मावः--ईह हि छोकव्यवहारे पारमार्थिकं त्वं सद्र ब्रह्म वाडमनसागोचरतया 
साक्लात् स्प्टुमशक्तानाम् = साक्षात् संबद्ध मरक्तानाम् , भत एवानेकेषां धटपटादिरूपाणामगूपा- 
धीनां परिच्छेद्यतया विषयभूते सोपाधिके सद्रूपे ब्रह्मणि निहितपदानासुपाधिद्धारेण संबद्धानां 
सद्रपवरह्मालिङ्गनं=सद्रपस्य ब्रह्मणो गोचरोकरणं "सन् घटः, सन् पटः" इत्यादिप्रत्ययेष्ु समालक्षयते 
सद्रुपत्रह्मोपाधीनाञ्च घटपटादीनाम।गमपायो=उत्पत्तिविनाशओौ, तद्वश्चादनवस्थितनिजस्वरूपाणां 
जलाहरणादिरूपाथक्रिययाऽरथिसार्थ॑सदाशापूरणेन प्रतिहतश्चक्तित्वा्न तावत्येव = उपाधिसखरूप 
एव वाचकतया पयवसानं घटपटादिशन्दानामिति षटपटाच् पा्युपलक्षितरूपे सद्ुपे ब्रह्मणि 
ष्ठपातिनः प्रष्ठ पतन्तः = पर्चात्पतन्तः, अभिधया पश्चात् संबध्यमानाः सोपाधिके सद्रपे 
ब्रह्मणि घटादिश्ब्दा व्यवस्थाप्यन्ते । उपाधीन् शक्त्याऽभिधाय पञ्चाल्लक्षणया सद्रपे ब्रह्मणि 
व्यवस्थाप्यन्त इत्यथों वा । अस्मिन् पक्षे कारिकायाममिधीयत इत्यस्य लक्षणया बोध्यत इत्यथः | 
रशब्दानाञ्च तत्तदाकारेरवधृते रूपे निवेशित्वस्यानादिलोकव्यवहारसिद्धत्वादवघारणानुसारमर्थं 
प्रततिः । अवधारणच्चाकारदारेग, निराकारस्य सद्रुपस्य ब्रह्मणो बुद्धयुपारोहायोगात् । यथा- 

प्रत्ययं घटपटादिमेदावसायस्य च परस्परव्यभिचारेण बाध्यमानत्वात् सवंभावानुयायि अभिन्नमेव 
रूपं परमाथंसत् । तदेव ब्रह्मरूप सत्यं सवंशग्दानाम्थमभिदधतां प्वसानभूमिरिति ॥२॥ 

ननु घव्पयदिषु परब्ह्मोपाधिषु शब्दानां विश्रान्त्यभावेऽनुपदोक्तरीत्या स्वीक्रियमाणे 
सति शब्दाथत्वेनाम्युपगतेऽमिधाविभान्तिधामनि सद्र बरह्मणि घटपटादीनां परिच्छेदकत्वे- 
नोपाधित्वं न स्थात्, अवाच्यस्य वाच्योपाधित्वायोगात् । यदि ह्यवाच्यमपि वाच्योपाधिः 
स्यात्तदा धटादिशन्दवाच्यानां घटादीनां घटत्वादिकमिष सच्छिद्रतरःवादिकमपि उपाधिः स्यात् | 

न चैतदिष्यते। "वयोऽस्तिः इत्यादौ तदप्रतीतेरित्याश्ंक्यावाच्यस्यापि उगाधित्वोपलक्चणव्वे 
संभवत इत्येतनिदर्शनेन समथेयिदुमाद--अग्रुवेण निमित्तेनेति । 

अयमय॑ः--'अदो देवदत्तस्य ग्रहं यत्रासौ काकः प्रतिवसतिः हत्यनोत्पतनक्रियया काकस्या- 
्रुवत्वमि्यभरुवेण निमित्तेन अधरुवत्वादेवोपरक्षणमूतेन ध्रुवं हि विरोषणं मवति । यथा देवदत्त- 
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निस्यस्वमिति तदनःदरे गेव तदुपरश्षितं गृदमयिधीयते गृहशब्देन यथा तथा प्रकृति- 
संबन्धादसत्या पाध्युपरश्चितं सत्यथुपाधिरूपानादरेण शब्दैरभिधीयत इस्यनसिधौय- 
मानस्याप्यसिधानविषयतियामकत्वादुपलश्चणत्वे सत्युपाधित्वं निदरनेन समाथतम् 
तथा हि- 

£ 9 क्तक्तवत् निष्ठाः ( पा० ६।१।१६ ) 

इत्यनुबन्धस्याप्रयोगसमवायिखादधूवस्योपलक्षणत्वे तद्रहितस्य शुद्धस्य प्रत्ययरूपस्य 
संज्ञाऽप्रसङ्ग इर्यत्रेदं भाष्ये निदशेनमुक्तम् ॥ ३॥ 

नतु काकौऽतिविलक्षणाद् गृहाद् मेदेनावधायमाणो मा भूर् गृहरुष्दाभिधेयः। 
घटाद्यस्त्वाकारा. प्रथगनुपलमभ्यमानतन्व; कथमिव तच्छब्दे नी भिधीयेरन् । अन्यो 
ह्य पाधिरपलक्षणभूतः साम।नाधिकरण्येनावच्छेदकः । तद्यथा टतिहरिरित्यत्र पञ्चः | 
अस्यत्त॒ विशोषण प्रथकृच्छब्द् वाच्यनुपरच्छकम् । तद्यथा वानेयमुद्कमिति वनी 

गृहं गहीतं मवति । ग्रहशब्देन त॒ काकोपटक्षितं युद्धमेव गहममिधीयते, तथा च यथाऽबाच्यस्य 
काकस्योपलक्षणत्वं वाच्यरग्रहं प्रति, एवमबाच्यस्यापि वट देर्वाच्यत्रह्मोपाधित्वं सं प्रवति । निदर्शन- 
स्योपलक्षणस्याप्युपाधिमेदस्वादिति । 

अयं मावः--*अदो देवदत्तध्य यहं यत्रासौ काकः प्रतिवसति? इत्यत्रानियतस्वामिकं गहं 
गृहशब्दे नाभिधीयते । अतो देवदत्तयरहस्योपलक्षणमाच्रवाक्ये काकपदमुपादीयते । उपलश्षणस्य 

काकस्योततनेऽपि तेनेतरव्यावतेनरूपस्योपलक्षणस्य कारणादनित्थत्वरूपाधरुवत्व काकस्थेति 
चामिधाया अनङ्खीकारसूपानादरेणेव तदुपलधितं ग्रहं यथा गहशब्दे नाभिधीयते शुद्धमेव, न तु 
काकविशिष्टम् । :.न्यत्र गृहश्चब्दात्तदप्रतीतेः। तथा जगत्पक्ृनिरूपाया अविन्यायाः संबन्धाद्- 
सत्यघयदिरूपो पाध्युपलृक्षितं सद्रपं ब्रह्मघयदिरूपोपाधिरूपेऽमिधाया अनादरेण शब्दैरभिधीयत 
ति घरादीनायुपलक्षणस्वे सति उपाधित्वं काकनिदशनेन समथितम्, उपरक्षणस्याप्युपाधि- 

भेदत्वात् । तथाहि-- "क्तक्तवतू निष्ठाः (पा- १।१।२६) इत्यत्रानुबग्धस्य प्रयोगसमवायित्वामा- 
वादध्रवस्योपलक्षणत्वेन तद्रहितस्य शुद्धस्य त-तयबद्रपस्य प्रत्ययस्य निष्ठा-संज्ञाया अप्रसंग 

इत्याशंक्य तत्समाथानाय भाष्ये इदं काकरूपं निदरनयुक्तम्. इति ॥२॥ 

नन्वस्ति द्टान्तमूतस्य काकस्य दा्टान्तिकानाञ्च षयादीनां महद् वैटश्षण्यम् । तथा च 
काकोऽतिविलक्षणसंस्थानाद् णाद् मेदेनावधायेमाणो न मवतु गहश्चब्दाभिषेयः । घटादयस्तु 
सद्रपस्य ब्रह्मणो विवतभूता आकाराः (सन् घटः इत्यादि प्रत्ययेषु ५थगनुपलरभ्यमानतवाः सव॑- 
मावानुगतस्य तत्परिष्छिन्स्य च सद्रुपस्य ब्रह्मणो बाचकै्घटादिशब्दैः कथमिव नाभिधीयेरन् । 
उपलच्लणस्योपाधितोऽनन्यत्वेऽपि विशेषणतोऽत्वन्तमेदात् । अन्यो ह्यपाधिरुपलक्चषणभूतः शब्दा- 
वाच्योऽपि प्रबृत्तिनिमिन्तसामानाधिकरण्येनावनच्छेदकः | तद्था-'हतिहरिः” इत्यत्र पञ्चत्वं प्रकृति- 
प्र्ययोरवव्थिमपि प्रहृत्तिनिमित्तसामानाधिकरण्येन प्रतीयमानमपुपलक्षणीमूयावच्छेदकयुपाधिः | 
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संबन्धोपाधीयमानरूपविरोषमुदकम् अभिधीय इति वनी संबन्धो विरोषणयुपरञ्ञक- 
तयाभिषेयत्वमापद्यत इति । तथा चोक्तम्- 

अथंविरेष उपाधिस्वदन्यवाच्यः समानश्चव्दो यः| 
अनुपाधिरतोऽन्यः स्यात् ऋाघादि विशेषणं यद्वत् ॥ 

इव्याराङ्थ सददातरमच्र निदशेनमाह-- 

सुवर्णादि थथा भिन्न स्वैराकारैरपायिभिः | 
रचकाव्यभि धानानां शुदधमेदेति वाच्यताम् ॥ २ ॥ 

रुचककुण्डलाद्याकारविरेषोपाधौयसानरूपसेदमपि सवेत्रानपायिरूपं सत्य- 
सिति अपविकि. आक्रारविशेपेस्तत्साध्याथक्रियाऽकरणान्न तत्रैव रचकादिशब्द्ाः 
करतपद संबन्धाः । किन्तु तदत्तिरिच्थम।नमथवस्त्वभिधायक्ववेन समाविशन्ति, तद्त् 

[~ 0 + त 1 

अन्यत्त विरोषरणसेकशचन्द वाच्यमपरञ्जकप्रं = स्वस्थित्था स्वस्वरूपेण विरोध्यस्यावमासकम् । 
तद्यथा वा नेयथरुदकमिति वनीसबन्धेनोपाधीयमानः = व्याव्यमानः पञ्रघासादि सङ्कीण॑रपविशेष- 
मुदकमभिषौयते इति वनीसंबन्धो विरोषणमुपरञ्जकतयां स्थितत्वाद् भिघेयत्वमापदयत इति ) 

तथा चोक्तम्- 
९ टि 

अथविदोष उपाधिस्तदन्यवास्यः समानश्चब्दो यः| 
अनुपाधिरतोऽन्यः स्यात् इरघादिविरोष यद्रत् | 

अस्यार्थः--यः तदन्यवाच्यः = उपावेयवाच >पदान्यपद वाच्योऽयथंविरोघो व्यवच्छेद उप. 
रठ्जकतयाऽपरतीयमानः स उपाधिः} यथा "हतिहरिः' इत्यत्र प्युत्वम् । यस्तु समानशब्दः = समान 

एकः शब्दो वाचको यस्य स समानशब्दः=एकशम्द वाच्यः, अतोऽथंविशोषादन्यः, उपरञ्जकतया 
प्रतीयमानोऽर्थः, सोऽनुपाधिरुपाधिभिन्नोऽथो वि्ञेषणं स्यात् । यद्रतू=यथा श्घेत्यादो शकाघादि- 
विरोषणम् । विलेष्यसमानश्षब्दव्वादुपरञ्जकतया प्रतीयमानत्वाच्चेति ! एवच्च परिच्छेयव्रह्य- 
समानशब्दा घटादयस्तदुपरञ्जकतशा प्रतीयमानश्च तद्विरोषणत्वात् कथं घटादिखन्द! वाच्या 
इत्या शङ्क्यात्र सदश्चतरं दृष्टान्तमाह - सुवर्णादि यथाभिन्नमिति | 

अयम्थः-यथा अपायिमिः = सदाऽनवस्थितैः स्वैराकरिख्चकादिभिभिन्नं सवण शुद्धमेव, 
रचकाद्याक्ारोपलक्षितं स्चकाद्यभिघानानां रचकादटिशयन्दानां बाच्यतामेति तथाऽपायि स्वविवतं- 

घयाद्याकारोपरक्षितं शुद्धं बह्येव घटादिशब्देरभिधीयत इति 

अयं मावः--स्चककुण्डरादिसूपैः स्वाकारसेदैन्यवच्छिद्यमानरूपसेदमपि बुवर्णं सर्वा. 

कारेष्वनपायिरूपत्वात् सत्यमित्यपायिमी उचकादसूपैराकारविशेषेः पुवर्ण॑साध्यार्थक्रियायाः 
कटककुण्डलादिनिमणरूपाया अकरणान्न तत्रेव = खुचकादिष्वेवावस्तुषु रुचकादिशब्दाः 

कृतपदसंबन्धाः = कृतपदन्यासाः कृतसंकेता इति यावत् । किन्तु सचकादिभ्योऽतिखि्यमानं वस्तु- 
मूतम्थं सुवणेममिधायकत्वेन समाविशन्ति यथ। तद्वञ्जगत्, प्रकृतिभूताविद्यासंबन्धात् स्वविवते- 
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परकृतिसंबन्धादाकारोपदहितनानास्वमपि परत्वं राब्दगोचर इत्यर्थः तत्र च 
अपायिभिरिति हेतुनिदंशः साभ्यसमकक्ष्यतया करतः, ततश्चोपाधीनामवाच्यत्वम- 
सत्यत्वं च सिद्धति । जसत्यत्वादेवाथेक्रियऽकरणात्तदथं च रशाब्द्व्यवहाराद्- 
वाच्यत्वं तेषामिव्यथः । 

ननु रुचकादौ प्ङ्ृसयन्वयोऽवधायंत एव । इहापि वस्तूनां ज्ञायमानत्वेन 
सत्त्वात्, ज्ञानस्य बंकल्पिकाकारानवस्थानान्निराकारद्ुद्धसंविन्माघ्रानुगमस्य 
स्वसंवित् सिद्धत्वाददोषः। 

नयु विरोषणोपरक्तं विशेष्याभिधानं युक्तमिव्युपसजेनीभूृतस्या- 
भिधाने का क्षतिः न काचित्, केवछमुपाधिष्वेवात्र तात्पयेदृष्टथा 
प्रपञ्चाकारोपहितमेदमपि प्ररतच्वं = परं बरह्म शब्दशक्तिगोचरः । तथा च प्रकृतपये सचकादि- 
रूपा उपाधयोऽवाच्या असत्याश्चा पायित्वादिति अनुमानप्रयोगो विवक्षितः । तत्र चापायि- 

भिरिति देवनिदेशः साध्यसमकष्यतया कृतः । उणधीनामपायित्वस्यापि सत्काय॑वादप्त्याख्यानेन 
प्रत्याख्येयत्वेन साध्यत्वात् । 

एवमपायित्वहेतुनो पाधीनामवाच्यत्वमसत्यस्वश्च सिध्यति । स्चकादीनाञ्च सुवर्णाकार- 
मेदानामपायित्वेनासत्यत्वदेव सखध्कृतिषुवणं साध्यार्थ॑क्रियायास्तत्तदाकारनिर्माणरूपाया अकरणात् 
अर्थक्रियाकरणा्थंमेव च शब्दवब्यवहारप्रइृत्ते ख्चकादीनामसव्याना स्च कादिशचब्दवाच्यत्वं तदुप- 
हितस्य च त्परकृतिभूतस्य सुवर्णस्य सत्यस्य = अथ॑क्रियाकारिणः शब्दन्यवहारगोचरत्वेन 
खचकादिशब्दवाच्यत्वमित्य्थः पयंवसितः । अत एवाथक्रियाकारित्वमेव सस्व शाक्या आदुः | 

ननु स्चकादौ स्वपरकृतियुवर्णादिसबन्धोऽवधार्य॑त एव, सुवण॑रचकमिति । तथा च सद- 
सतोरुपरागायोगाद् स्चकादीनामपि सत्वमवश्यमम्युपेयम् । तथा चाकरारविरोघाणां विकाराणा- 
मपि रुचकादीनां सत्यत्वेन खचकादिपदवाच्यत्वमस्तु । एवमेव सदुपाघीनां सद्िकाराणां 
धयादीनां "सन् घटः" इस्यादि प्रत्ययेषु सदन्वयितयाऽवधायंमाणत्वात् सत्वेन वाच्यत्वमस्त्विति 
चेत्; सत्यम् । अदवैतिनये, तत्प दानु सारि, वैयारणनये च द्विविधे वस्तूनां सचम्-पारमा्थिकं 
व्यावहारिकञ्च | तत्र पारमार्थिक स्वं ब्रह्मण एव । ज्ञायमानत्वरूपं व्यावहारिकसच्वन्तु सदिवत- 
भूतस्य प्रपञ्चस्य । तथा च घटादेरपि ज्ञायमानत्वेन स्वाद् वाच्यत्वमस्वु, तदुपहितस्य परमार्थं 
सतो ब्रह्मणोऽपि धटादिपदवाच्यत्वमस्तु को विरोधः| 

ननु यदि ज्ञायमानस्वमेव स्वं तदा श्रुक्तेरपि रजतस्वेन प्रतीयमानतया सच्यत्वेन तस्या 
अपि रनतपदवाच्यत्वप्रसङ्ग इति चेन्न) प्रमारूपस्य ज्ञानस्य वेकल्मपिकाकारेणानवस्थानात् ] 
नदि शुक्तिकायां रजतमिति, शक्तिरिति वेकल्पिकाकारेणावतिष्ठमानं ज्ञानद्वयं प्रमारूपं भवति । 
किन्त्वन्यतरदेव । घटादीनाञ्च निराकारश्द्धसंविन्मातरसंबन्धस्य त घटः' इत्यादौ स्वानुभव- 
सिद्धत्वात् प्रमीयमाणस्य षटादेर्व्यावहारिकसव्यत्वेन वाच्यत्वसिद्धिरित्यदोषः | 

ननु विरोषणविषयकमेव विरोष्यामिधानं युक्तम्, उभयोः समानसंवित्संवेद्यतादिति 
सद्रपे ब्रह्मणि उपसजनीभूतस्य तदुपाधेषटदेरभिधाने का क्षतिरिति चेत्, न कापि । अत्र हि 
केवल उपाधौ वात्पयेहष्टया पदवाच्यत्वं बार्यते, न वपाध्युपहितद्ये । सदुप्षजंनत्वेन ठु 



दरव्यसमुरेशः २०१ 

पदबन्धो निवायेते, गुणत्वेन व्वभिधानमस्तु, न तावव्येव विश्वान्तिरिति द्रन्यनिष्ठत 
सिद्धिः ॥ ४॥ 

अत एव विशेषणोपरागात् साङ्घयंदोषं परिहर्तमाह 
ठ्युवर ¶ £ ५.९ आकारे व्यवच्छेदात् सार्वाथ्थमवरध्यते । 

ॐ $ £ [स यथैव चक्तुरादीनां सामथ्यं नाडिकादिनभिः॥ ५॥ 
८ ० भ [ द $ ट सवमावृषु ब्रह्मणो दञ्यखक्षणस्याभदात्तदभिधायिस्वे शब्दानां सबेत्र तस्य 

भावात् सावाथ्य शब्दार्तराभिधौयमानाथेतवं स ङ्कय प्रसथ्येतेत्यत्रेदमुच्यते । प्रति- 
नियताकारपरिच्छिन्नवृत्तित्वात् सवौथत्वप्रतिवन्धादसङ्कर इत्यर्थः । घटाकारोपधान- 
पुरःसरं घटशब्देन व्रहमदरन्यमभिसुखीक्रियते, पटाकारोपधानेन तु पटशब्देनेस्या- 
दयपाधिरूपो पादितविवेकित्वमसिधानीयम् । तद्यथा नाडिकाद्युषिरवत्मे-निहितनयना- 
स्तदवकाशावस्थितमेवाथंभागं परयन्ति । तथाविद्यावच्छिननदकृरक्तिभिराकारमेदैरेव 

तदुपाध्योषयादेरमिधानमस्तु, न ठ तावत्येव विश्रान्तिरिति रीत्या पदानां द्रव्यनिष्ठता सिध्यति 
व्याडरमिप्रेता ॥४॥ 

ननु स्वपरिच्छेदकघटादिरूपोपलक्षणीमूततत्तद थ॑संबन्धादेव ब्रह्मणः सर्व॑पदवाच्यत्वे- 
ऽभ्युपगम्यमने सवषां पदानां सर्वाथंवाचक्रत्वरूपः सांकयंदोष आपततीव्याशंक््य परिहरति- 
आकरिदच व्यवच्छेदादिति । 

अयमथः--घटदिरूपैः स्वविंवतंभूतैराकारेवर खणो व्यवच्छेदेन मेदाच्च सर्वेषां पदानां 
सर्वाथवाचकत्वरूपं साम्यंमवरध्यते = प्रतिबध्यते । यथैव चक्षुरादीनां सम्मुलावस्थितसवंपदार्थ- 
ग्रहणसामथ्यं नाडिकादिभिः प्रतिबध्यते । यतो नाडिकाः सुषिरवत्म॑-निहितनयनास्त दवकाशाव- 
स्थितमेव वस्तु पश्यन्तीति | 

अयं मावः-द्रव्यस्वभावस्य ब्रह्मणः सर्वभावेषु सचेनानुगतस्यामिन्नत्वात् सवेषां पदानां 
तदभिषायित्वे सवत्र तस्य भावात् सवषां शब्दानां सर्वार्थाभिधायिवरूपं शब्दान्तसमिघौय- 
मानाथ॑त्वरूपं वा साङ्कयं प्रसन्येतेव्याशङ्कायामिदयुष्यते-आकारिद्चेति । घटादिपदानां परस्पर- 
व्यावृत्तवयादिपदार्थपरिच्छिननत्रह्यृत्तित्वात् परिच्छिन्नस्य च ब्रह्मण उपाधिभेदेन मेदाद् ब्रह्मण 
आकरिध॑टादिमिः सर्वेषां पदानां सर्वार्थवाचकत्वरूपसामथ्यंप्रतिबन्धादसङ्कर इति । घटाकाररूपो- 
पाधिक्ृतपरिच्छेद पुरःसरं घटशब्देन ब्रह्मरूपं द्रव्यं स्वबाव्यत्वेन स्वामिगुली क्रियते प्रतिपत्तु 
इचाप्यभिमुखोक्रियते । पटाकारोपधनिन त॒ पटश्चब्देन इत्यादि तत्तदुपाध्युपहितमेदमिन्नतवं 
ब्रह्मणोऽभिघातन्यम् । त्यथा- नाडिकाः युषिरवत्म॑निदहितनयनास्तदवकाशषावस्थितमेवाथेभागं 
पदयन्ति, न त॒ तद्बाह्यम् । तथाविधाः परिच्छिन्नहक्शक्तयः पुरुषा षटायाकारमेदैरेव वस्तुतो- 
ऽभिन्नमपि वस्तु ब्रह्मरूपं भिन्नमिव पश्यन्वि। उपाधिपरिच्छिन्नमिन्नब्रह्मदष्टिमनुखवयेव च 
शब्दानामुपाधिभिन्ने ब्रहम्युपा्युपच्छादितरूपे सद्रपे संकेतितत्वात् संकेतग्रहाच्च तत्तच्छब्दैर- 
पाधिभिन्नमेव ब्रह्माभिधीयत इति । 

२8 
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वस्तूपङक्ष्यते। तथैव च यथाध्यवसायं शब्दनिवेशाच्छष्दैरेवाभिधीयते इत्यर्थः। यथा- 
वरणादिनेन्दरियस्येव ग्रकाशशक्तिः प्रसिवध्यते, न विषयो विक्रियते तथाना्यविदा- 
वच्छेदप्रकल्पितवि भागानां जीवानामेव संवेदनशक्तिर्नियम्यते, येन विच्छिन्नार्था- 
मिधानेन भेदविषयाण्यसिधानानि प्रयुज्यन्ते, न तु तक्त्वमविद्ययाविखीक्रियत इति 
नाडिकानिदसेनेन सूचयति । नाडिकादिभिरिस्यादिग्रहणादवधानप्रतिषातमूच््ये- 
भिजनाद्यवरोधः। यत्रैव ह्यवधानं तदेव ह्यवधायेते । मृत्यंभिजनो रूपसौन्दयं 
तेनापहतोऽन्यं न परयति ॥ ५॥ 

_ ये तद्यीकारमात्रनिवेरिनः सन्निवेशादिकब्दाः ते धमेमात्रमभिद्ध्युरिति 
सावेच्रिकी द्रव्यपद्ाथेव्यवस्था विरीर्येतेत्याशङ्कयाह् । 

तेष्वाकारेष यः चाब्दस्तथाभूतेषु वतते 
तस्वात्मकल्वात्तेनापि नित्यमेवाभिधीयते ॥ & ॥ 

उपाधिमात्रस्वमवेष्वपि सन्निवेशाद्याकारेषु सन्निवेशादिरब्दा वतमानाः 
परमाथतस्तस्वादव्यतिरेकादुपाधीनां तन्निष्कर्षे स्वरूपस्यास्वरूपन्त्वात्तदात्मनैव 

| श 0 1 9 क ४ ॥ 1 ~ 1 

यथाऽऽवरणादिनेन्दरियस्येव प्रकाशशक्तिः प्रतिबध्यते, न विषयो विक्रियते, तथाऽना्- 
विद्याक्रतपरिच्डेद प्रकल्पितमेदानां नीबानामेव संवेदनश्यक्तिनियम्यते, येनोपाधिपरिच्छिन्न- 
मिन्नमिन्नार्थामिधानेन मेद विषयका एव सवै शब्दाः प्रयुज्यन्ते, न तु तत्त्वमेकं ब्रह्म अविद्यया 
मेदमापाद्य कट्षीक्रियत इति नाडिकादष्टान्तेनाज्न सू च्यते । नाडिकादिभिरित्यत्रादिपदेना- 
वधानप्रतिधातमूत्य॑मिजनादीनामवसयेषेन परिरहः । तद्यथा--चेतसोऽवघानेन यत्नावधानं तस्येव 
ग्रहो नाऽन्यस्य ¦ चक्षुषः कुडचादि प्रतिपातेनान्यवहित स्मैव ग्रहणं न कुडधादिव्यवहितस्य 
ूर्यभिजनो रूपसौन्दरयम्, मततः स्वस्वरूपस्या भिरूपत्या सुन्दरत्वेन ज्ञानरूपं जन्मेति 
व्युत्पत्तेः । स्वसौन्दर्याभिमानमनत्तो हि नान्यं सुन्दस्मपि सन्दर्तेनामिजानाति इत्येवं तत्र तत्र 
चेतसोऽन्यग्रहणसामथ्यं प्रतिबन्ध इति ॥५॥ 

ननु यदि संकेतेन सुचका्याकारीपदितव्रह्मरूपद्रव्ये निवेशितस्वाद् स्चकादिश्चब्दास्त- 
दसिधायिनस्तदाऽऽकारमात्रे सेकेतिताः सन्निवेशादिशब्दा आकाररूपं धम॑मात्रमेवाभिदध्युरिति 

सर्व द्रभ्यमेव पदाथ इति व्यवस्थ। भमब्येतेत्याशङ्कां प रिदर्दमाह--तेष्वाकारेष्विति । 
अयमथंः--तथामूतेषु-उपाधिमात्नस्वभावेघु । तच्छब्दस्य बुद्धिस्थपरामशंकलादेतदथ- 

लाभः । तेष्वाकारेषु = सनिवेशादिरूपे भाकारपदायेषु यः शब्दः = सन्निवेशादिशब्दो वतते । 
तेनापि सन्निवेशादि शब्देनापि निव्यं द्रव्यमेषर ब्रह्मह्पमाकारोपाधिमदमिधीयते | संनिवेशाद्याकार- 
रूपोपाधेस्तच्वात्मकत्वात् । अरह्मरूपं तच्वमात्मस्वरूपं येषामाकाररूपोपाधीनां ते तत्वात्मकास्तत्वा- 
दित्यर्थः | निष्कर्ष धर्माणां धर्मितोऽग्यतिरेकादिति ] 

अयं भावः---संनिवेशादिश्चग्दा उपाधिमात्रस्वमवेषु सनिवे श्चा्यकारेषु वृत्तिमन्तोऽप्यु- 
पाघीनामसतत्यानां वस्वुतस्तच्वाद मेदादतिनिष्कषं तेषां स्वरूपस्य अस्वरूपत्वात्=अविद्यमानत्वात्, 
तत्वभूतव्रह्मत्मनेव सत्वात् सन्निवेशादिशब्देरभिधानेऽपि तदेव वस्तुभूतं ब्रह्म नित्यमुपाधिमद् 
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सत्त्वात् तदेव निव्यसुपाधिमदुद्रव्यमेवमप्यभिधानेऽभि हितं मवति । तन्तवमाद्मा 
ह्य पाधीनाम् ; न तु ते तस्यातमान इति व्यावतंकत्वात् सवे एवोपाधयस्तद्ात्मना 
सन्तः तथैवाभिधीयन्ते। यद् ह्यपाधिमस्छीनता तदोपाधय उपाधयो न भवन्ति । 
ततस्तु निष्कषं धमोौन्तराश्रयतया स्वातच्त्यादुपाधिमच्वमेव नो पाधित्वमिस्याक्षयः।६॥ 

यद्येवं घमाणामवस्थान्तरे घर्मिरूपत्वान्नित्यव्वे सव्यत्बे चाकाराणामसस्यत्वम् , 
द्रव्यस्य तु सत्यमित्येतस्य नियमस्यानुपपत्तिरित्याशाङ्कथाह । 

न तच्वातच्वयोर्भद इति बरद्धेभ्य आगमः | 
अतत्वयिति मन्यन्ते तन्वमेवाविचारितम् ॥ ७॥ 

अयमत्राथः । नेहाद्रेतनये सत्यासत्ये द्वे खपे स्तः, अद्रे तहानिप्रसङ्गात् | 
किन्तु पारमार्थिकमेवाद्वयं तत्त्वम् । तच्चानादिसिद्धाविद्याविखसितसदहं प्रमात्र- 

द्रभ्यमभिदहितं मवति! यत उपाधीनामात्मस्वरूपं तत्वभूतं ब्रह्मेव, न तूपाधायस्तस्यात्मानः, असत्य- 
त्वात् \ आकाराणां व्यभिचारितेनासत्यत्वादिति व्यावतंकात् सवं एवोपाधयस्तच्चमतव्रह्मा्मना 
सन्तस्तदात्मनैवाभिधीयन्त इत्येवं सार्वत्रिकी द्रव्यपदार्थव्यवस्था सिद्धयति । तथाहि--यदोपा- 
घोनायुपाधिमति ल्यः = सद्रपन्यतिरेकेणाप्रतीतिः, केवट सद्रपेण प्रतीतिरिति यावत् । तदोपा- 
धीनां घटादिर्पाणां सन्निवेशादिरू गणा्ोपाधित्वमेव नास्ति) उपाधिमतः स्द्रपान्निष्कृष्य 
पृथककरत्य तेषां स्वस्वरूपेण मानेऽपि तेषां स्वातन्त्येण घर्मान्तराश्रयतया भानादुपाधिमत्वमेव 
नोपाधित्वमिति न क्वचिदपि शब्दे द्रव्यपदाथवादपादप्रतिरोध इति ॥ & ॥ 

नन ययेवं धर्माणामपि सनिवेकश्षाघयाकराररूपाणां घयदिरूपाणाञ्च संन्िवेशत्वशोभनत्व- 
घटत्वादिरूपधर्मान्तराश्रयतया स्वातन्त्येण निदंशरूपेऽवस्थान्तरे धघमिरूपत्वात् स्वाश्रयघटादेरिव 
तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वनियम इति न्यायेन ब्रह्मान्यतिरिक्तव्वान्ित्यस्वे स्यसे चाभ्युपगम्य- 
माने आकाराणामसत्यस्वं द्रव्यस्य तु सस्यत्वमिति नियमो नोपपद्येत इत्याराङ्क परिहरति- 

न त्वातच्चयोरिति । 

अयमथः - तच्वातत्वयोः सत्यासत्ययोनं मेद इति वृद्धेभ्य =विदाब्रद्ध भ्यः शस्त्रद्दूभ्यः, 
आगमः-संप्रदाय, संप्राप्त इति रोषः ¦ यतो यद् विचारितं सत्तच्वं भति तदेवाविचारितं सद्- 
त्वमिति मन्यन्ते । यथा शुक्तिका विचारिता सती तत्वम्, अविचारिता तु रजतत्वेनाध्यस्य- 
मानाऽतसखमिति । 

अयं भावः--इह वैयाकरणानां बहुमतेऽदेतसिद्धान्ते सत्यासत्ये दवे रूपे न स्तः । "एक- 
मेवाद्वितीयं ब्रह्म इत्यादिश्रुतिसंमतद्वेतवादहानिप्रसङ्गात् | किन्तु पारमार्थिकं सव॑प्रपञ्चोपशमं 
ब्रह्मरूपमेकमेवादरयं तत्वं सवव्यवहारातीतं निविकल्पकनबुद्धिमात्रगम्यम् । तच्चानादिसिद्धा- 
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विषयतया यथातन्वमनवभासमानमिव्यनेकविकल्पपरिघटिताकाररूपतया व्यवहारः 
मवत्तरति । तथा च तदेवाकारनानात्वोन्नीयमानस्वरूपभेद् चकास्ति, नान्यत् । तद्- 
ठ्यतिरिक्तस्यान्यस्यामावात्। तच्र च योऽयं प्रकाशः स विद्या । अप्रकाशस्तु तमो 
ऽविधया । न च प्रकाश्चाभावोऽप्रकाशो नाम कश्चित् प्रमाणसिद्धो निरूप्य: । ततश्च 
योऽयं मैद्भ्रकाराः स एवैकधघनप्रकाशाभावः प्रकारविच्छेदोऽविच्या । तत्र विचि 
स्रान्वयोऽबवच्छेदोऽवधायेत इति विच््छिन्नप्रकाराः सत्या विद्येव । विच्छेदमाघरे तु 
अप्रधानस्वभावं न किंचिदविद्येति परमाथंविचारे न किंचित्तत्त्वं ठयव तिष्ठते । तत्त्व- 
मेव यथाप्रतिभासं सेदेन चकासदवि चारितरमणीयं प्रपच्चोऽतक्तवमिति व्यवद्धियत 
इति बह्यविद्ः। तथा चाविचारितरमणीयं परीक्षया व्यवस्थापितं त्वमेवाभिन्नं 
तीर्थिका भेददशेनव्यवस्थिता भेदात्मकमतच्वं मन्यन्त इति विचारेणाविद्याविख्ये 
बरह्मकनिष्ठता द्रानानाम् । तदुक्तम् । 

विद्ययाऽऽवरणश्चक्तिमत्याऽप्वततं स्था तच्वमनवभासमानं तस्या एव च विक्षेपश्चक्त्या परिक- 

ल्पितानेकभावविकल्यपर्ििटिताकाररूपतया प्रमातरसविकल्पकप्रमाविषृयीमूतं सद् व्यबदारपथम- 
वक्तरति । तथा च तदेव परिकलिपताकास्मेदोन्नीयमानस्वरूपमेदं सव॑प्रपञ्चरूपेण चकास्ति 
रज्जुरिव सप-धारा-दण्ड-माङामेदैः, न ततोऽन्यदस्ति वस्तु सत् । भरत्या तद् व्वतिरिक्तस्याभाव- 
बोघनात् । तजर च नीरश्चीरवद् विद्याऽबि्यासंपृक्ते ब्रह्मरूपे व्यावहारिके योऽयं प्रकाशः स 
विद्या । अग्रकाशस्ठ॒तमोऽविद्या । अप्रकाशरूपाऽविद्याऽपि तमोबव्भावरूपैवाधिष्ठानाकार- 
वृततिरूपप्रकाश्विरोधिनी, न तु साक्षिरूपकाशविरोधिनौ, "अहमज्ञः इत्या्नुभवे न तश्याः 
साक्षिभास्यत्वाभ्युपगमात् । न च प्रकाशामावोऽप्रकाो नाम करिचत् प्रमाणसिद्धो निरूपणपथ- 
मवतरति | 

देवदत्तप्रमातत्व्थप्रमामावातिरेक्िणः | 
अनादेध्व॑सिनी मात्वाद् यज्ञदत्तप्रमा यथा ॥ 

इत्यादि मानैस्तस्य भावरूपतयेव सिदषेः । ततश्च योऽयमविद्यापरिकल्ितानां घट- 
पटादिमेदानां प्रकाशः सत्यचिद्रपः स एवेकघनव्रहमरूप्रकाश्चविच्छेदरूपप्रकाश्चभावरूपोऽविया । 
अविद्यायाः प्रकारारूपन्रह्मशक्तत्वेन राक्तिशक्तिमतोवस्व॒तोऽमेदात् | तत्ाविद्यया विच्छिन्नेन 

चिद्धपेण प्रकारोनान्वितः परस्परमवच्छिद्यमानो घटपयदिः प्रपञ्चो बुदिधव्रत्याऽवधायत इति 
घटादीनां योऽबिद्याविच्छिन्नः प्रकाशः सा सत्या विद्येव । अविद्या तत्कृतश्च विद्र पस्य प्रकाशस्य 
विच्छद इति यमपि प्रकाशविरोषणतयाऽप्रधानीमूतं न किञ्चिद् वर्तविति रीत्या परमाथ॑विचारे 
न किञचित्तत्वमविद्या तत्कार्यं वा ष्यवतिष्ठते ] बह्यतत्वमेवैकमविद्यया नानाभेदैः प्रतिमासमानम- 
विचारितरमणीौयं प्रपञ्चोऽतत्वमिति व्यवदियत इति वब्रह्मविद्याविदः। तथा चाविचारितरमणीय- 
मतत्छमेव परीक्षया व्यवस्थापितं त्वम् । तदेवातत्रादभिन्नं शाख्नकारामेद द शंनप्यवस्थितानै- 
यायिकादयो मेदात्मकं=परस्परं भि्यगपानम् , अतस्मिति मन्यन्ते । ब्रह्ममीमांसारूपेण विचारणा 
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सत्या वरिचुद्धिस्तत्रोक्ता विदेव ( वा. का. १।६ ) 
इत्यादि ॥ ७ ॥ 

एवं तेन तेन रूपेण व्र्मैव विकल्पितं भवतीति सवेराब्दानां तत्तदुपाधिमुखं 
तदेव विषयः सिद्ध इत्याद- 

विकल्पशूपं -नजते तच्चमेवाविकल्पितम् 
न चाच कारमेदोऽस्ति काटमेदश्च गृद्यते ॥ ८ ॥ 

परमाथंतः अविकल्पितं विकल्पानामविषयो यत्तत्त्वं तदेव व्यवहारेऽन्यस्या- 
भावाद्विकल्पमात्रम् ; विकत्पल्पं नानाविधमेदावभासम् , अनादिसिद्धाविद्यावशात् 
समवटम्बते जीवात्मभेदेनावतिष्ठमानं तद्गतस्वेनेति मूर्तिंविवताश्रयदिकच्छक्तिप्रवि- 
मक्तदेरानानास्वं निमित्तपोवीपयींवटन्बनसहम् । एवमकाटकङितमपि तच््वमना- 
दिनिधनं काखाख्यस्वतन्त्रश्यक्तिविनिवेशितप्रतिबस्धाभ्यनुज्ञावराल्न्मादिभावविका- 
रासिधीयमानपौवीपयं चकास्तीत्यथः ॥ ८ ॥ 

“ज 

त्मरूपे ब्रह्मणि साक्षात्कृतेऽविद्याविल्ये सति दश्चनानां ब्रह्मेकनिष्ठता सिद्धा । तदु्तं॑प्रथम- 
काण्डे--सत्या विद्युदिधस्तनोक्ता विचेवैकपदागमा ( बा० का० १।६ ) इति ॥ ७॥ 

एवं घयाद्य पितं ब्रह्मैव तेन-तेन रूपेण घर्त्वादिना सविकल्पकबुदिधघविषयो भवति, 
वरूपेणत्वपरोक्षनिविकल्पकबुद्धिमा्रगोचर इध्येवं सवशब्दानां घषटाद्यपहितं ब्रह्मेव विषय 
इति सिदघमित्याह विकल्परूपं भजत इति 

अयुश्चथः--अविकल्पितम् स्वरूपेप्ाविकल्पक्ञानमोचरः विकल्पज्ञानागोचरो वा ठच्वमेव 
घटादिरूपोपाधिपरिच्छिननं सद् विकलररूपं विकल्प्यमानं घटत्वादिकं रूपं स्वधमंतया मजते = 
आभयति । किञ्चात्र ब्रह्मणि परे तच्वेऽनुपहिते स्वल्पेण मृतमविष्यद्तेमानरूपकाल्मेदो नास्ति 
तथापि कालभेदो देडेन्द्रियाद्यपदिते जीवात्मभेदेनावतिष्ठमाने ब्रह्मणि गद्यते । देवदत्तो जायते 
जनिष्यते जात इति, अर्ति भविष्यति मृत इति, ध्वंसते ध्वंसिष्यते ध्वस्त इति । 

अयं भावः--स्वरूपेण वस्तुतोऽविकल्पितम् = सविकल्पकन्ञानानामविषयीम्तं यत्तच्वं 
तदेव देहेन्द्रियाद्यपदितं सद् वस्तुतोऽन्यस्य भभावाद् व्यवहारे विकल्परूपम् = विकल्पमाचम् , 
नानाविधदेहादिरूपोपाधिमेदात्मनाऽवभासमनादिसिद्धाविद्यापरिकल्पितनानाविधदेहादिरूपोपाधि 

संपकवशात् स्वग्राहकतया समवलम्बतेऽविद्यापरिकल्पितजीवस्वरूपान्तगतत्वादित्येवं स्वोपाधि- 
मूता ये मूतिरूपाः = देहेन्द्रियादिरूपाः, स्वविवर्तास्तदाभ्यीमूता या दिग्रूपाः स्वश्चक्तयस्ताभिः 
प्रविभक्तं यत् स्वश्यादेशस्यापि दे्नानात्वं तद्वशात् स्वोपाधिनि मित्तानां स्वनिमित्तत्वेनाव- 
मासमानानां दैशिकं पौर्वापर्यं॑वस्वुतस्तदसहमपि सहते । एवं कलेनामप्यसंएक्तमनादिनिधनं 
अक्षतच्वं काराखयया स्वतन्त्रया स्वराक्त्या जायमानप्रतिबध्यमानस्वोपाधिविनिवेशितप्रतिबन्धा- 
म्यनुन्चावशात् स्वस्मिन्नपि समारोपितेः षडभिजंन्मादिभावविकारैरभिधने हेतभिरमि्ीयमान 
कालिकपोर्वापर्यं चकास्तीति ॥ ८ ॥ 
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नन्वविच्यमानस्य तच्तवे प्रतिभानमयुक्तमिव्याशङ्य दृष्टान्तेनोपपादयति । 

यथा विषथधमाणां ज्ञानेऽत्यन्तमसंमवः। 
तदात्मेव च तत् सिडमत्यन्तमतदात्मकम् ॥ ९ ॥ 

विज्ञानवादे बिषयाकारस्य भावतोऽसत्यत्वान्नीखादिस्तद्गतो धर्मो 
जडोऽजडे ज्ञनेऽसंभवी अत्यन्तम् इति जडाजडयोनं केनचिदंशेन सारूप्यमित्याह । 
तथा चोक्तम- 

(एकदेशेन सारूप्ये सवं स्यात् सवेवेदनम् । 
सबोत्मना तु सारूप्ये ज्ञानमज्ञानतां ब्रजेत् ॥ इति ॥ ९॥ 

अथवाऽसंभवविधमच्छुरितं विज्ञानं वि्युद्धबोधस्वभावमप्यविद्यायां व्यव 
[क [| श 

हरेऽव भासत इति इष्टं निदशेन न्तरमाह-- 

ननु ब्रह्मणः शरुतिबोधिता द्वितीगत्वे व्यवस्थिते ब्रह्मतच्वेऽवि्यमानस्यातच्वस्य भरपञ्चस्य 
प्रतिमानमथुक्तमित्याशङ्भथ दष्टान्तेनोपपादयति-- यथाविषयधर्माणामिति ! 

अयमथेः--यथा विषयाणां नीलादीनां तदुधर्माणाञ्च नीख्त्वादीनां बह्यानामान्तरे 
ज्ञानेऽत्यन्तमसम्भवो यद्यपि तथाप्यत्यन्तमतदात्मकमपि जडत्वप्रकाशत्वाभ्यां वेधर्म्याद् विषयतद्- 
धर्मानात्मकमपि तज्ञानं तदात्मेव च विषयतद्धरमात्मकमिव सिद्ध ज्ञातं भवति लोकभ्यवदहारे | 
शब्दा्थग्रत्ययानामितरेतसाध्यासस्यानपल्पनीयत्वादिति । 

अयं भावः--यथा विज्ञानवादे शक्याभिमते बाह्यस्य विषय [कारस्य स्वरूपतोऽसत्यत्वा- 
न्नीलादिस्तद् गतो ध्मश्च नीरत्वादिजंडोऽ जडे प्रकाशरूपे क्ानेऽ्यन्तं वैधर्म्यात् तादास्वयेनासंमवी, 
वैघमम्यादेव च तयोस्तादत्म्याध्यासोऽप्यसंमव्री । किंञ्च जडाजडयोस्तयोनं केनचिदप्यंरोन 
साम्यमिति सारूप्यमृकूकः संसर्गाध्यारोप्रोऽपि असंमवी । तदुक्तम्-- 

एकदेशेन सारूप्ये सवं स्यात् स्व॑बेदनम् 
सर्वात्मना ठ सारूप्ये ज्ञानमज्ञानतां त्रजेत् । इति । 

अयं भावः--ज्ञानजञेययोधंमसमूहस्येकदे शेन ज्ञानत्वेन ज्ञानक्तेयसमहैकदेरो जञानेऽव- 
स्थितेन ज्ञानज्ञेययोः सारूप्ये सति सवं घटपटादिकमपि सवैवेदनम् = सवंविषम्रकं ज्ञानं स्यात् । 
तयोः सर्वात्मना सारूप्ये तु ज्ञानं स्वस्यासाधारणीं ज्ञानरूपतां परित्यल्याश्ानताम् = जडरूपतां 

ब्रजेत् । एतच्चोभयमप्यनिषटम् , अनुभवविरोधात् । एदं विषयतदृधर्माणां ज्ञानेऽव्यन्तम- 
संभवेऽपि त दात्मकमिव ज्ञानमनुभूयमानं नापह्नोदं शक्यत इति ॥£॥ 

अथवोपाघीनां भरुतिुक्तितकेमिश्यात्वावगमाद नुपदितं विश्युदधबोधस्वभावमपि विन्ञानम- 
संभवि विषयतद्धर्माच्छुरितं = तदुपहितम्, यथाऽविदाप्रशुक्तं खोकव्यवहारेऽवभासत इति सवेष 
दष्टान्तान्तरमभिघत्ते-यथाविकाररूपाणामिति | 
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यथा विकारशरूपाणां तच्वेऽव्यन्तमसम्भवः 1 
तदात्मेव च तत्तच्वमत्यन्तथतदात्मकम् ।॥ १० ॥ 

सांख्याभिमतमविछृतं प्रधानतच्त्वं सवेविकारमन्थि बीजावस्थमभिन्नमनु- 
पसष्टमेव महद्ादिविकारलरूपैः परमाथंतः। तद्धि सहदादिविकारशक्तियुक्तं गुण- 
साभ्यावस्थात्मकं गुणवेषम्यविमद वशोपजायमानविकारनानात्वाद्िलक्षणमिव । अथ 
च व्यवहारे महदादिविकाररूपावधारणेन विना तदुपङम्भासंभव इति सवेद्यने- 
ष्वविद्यन्वयिनी । एवमसत्यकारोपधानेन तच्त्वप्रतिभासः सिद्ध इति साध्यान्वयो 
ग्रहीतः ॥ १०॥ 

("गो 9 य थ -जनकनकननयेकि प~ त वद्ेने) 
म र मो चः 

अयमथः--यथा छोकिकानः विकाररूपाणां कयककुण्डखादीनां प्रकृतिभूते तच्वे सुवर्णे 
ऽस्यन्तमसम्भवः । मध्ये सच्वेऽप्यादावन्ते चाभावात् ¦ तदाहुः-- 

आदावन्ते च यन्नास्ति वत॑मानेऽपि तत्तथा । इति । 

यथा वा सांखययोगसिद्धान्ते विकाररूपाणां महदादीनां प्रकृतिभूते तचेऽव्यक्ते स्वैः 
स्वैव्यक्तरूपैरत्यन्तमसंभवः } एवमद्रेतनये विकाररूपाणां विक्ानमाचस्वमावग्रह्मविवर्तमूतानां 
घटपटादिप्रपञ्चानां जडानां प्रकृतिभूते बोधमात्रस्वमावे ब्रह्मणि वैधर्म्यणास्यन्तमसंभवो यद्यपिं 
तथापि अतदात्मकमपि प्रपञ्चानात्मकमपि तद् ब्रह्मतत्वं सुवणं कटककुण्डलाद्यात्मकमिवाव्यक्तं 
महदाद्यात्मकमिव तदात्मेवन्रपञ्चात्म कमिव "सन् घटः" सम् पटः" इत्यादिषु परोश्चापरोक्प्रप्ययेषु 
अवभातीति । 

अयं भावः-यथा सांख्याभिमतमविक्ृतं प्रधानरूपं तवं सर्वषां विकाराणां प्रधानेन 
सह संयोजकस्य अन्थिरूपस्य बीजस्य सृक्ष्माकारस्यावस्थारूपममिन्नं परस्परं भिनेम्यो विकारेभ्यो- 
ऽपरमार्थम्यः परमाथतोऽतो महदादिविकाररूपैरनुपरखुष्टमेव = अनुपद तमेव । यतो हि तद्व्यक्तं 
महदादिविकार्क्तियुक्तं गुणस्मग्यावस्थारूपं सगंकाठे परिपक्वस्नूच्यमानप्राण्यहृष्टवशोपजात- 

गुणवैषम्यप्रयुक्तप्रचत्तपरस्परविषद वशो पलायमानातथ्यविकारनानात्वाद् विलक्षणमिव वस्तुतोऽवै 
क्षण्येऽपि । एवमन्यक्तस्य प्ऱृतितत्वस्य सत्यत्वे विकाराणाञ्च महदादीनामश्चव्यस्े व्यव- 

स्थितेऽपि ग्यवहारे व्यक्तासत्यमहदादि विकारतद्रुप।वधारणेन विनाऽव्यक्तप्रङृतितस्वोपलम्भासंभव 
इत्येवं तचखस्याततवरूपतयोपरुभ्िरूपभ्रान्तिरूपाऽविद्या सवंदर्ंनेषु अनुगता न केवलमद्वैत- 
दर्शंन एव । पएवमसव्यविकाराकारो पहितस्य सत्यस्य त्स्य प्रतिमासः सिद्ध इति यो यः तक्व- 
प्रतिभासः स सोऽनच्वविकाराकारोपहिदविषयक पव इत्येवं साध्यस्यातत्वविकाराकारोपदहित- 
विषयकत्वस्यान्वयन्यासिंस्तत्वग्रतिभासस्वरूपे देतो गृहीता भवति । 

अयमनानुमानव्रयोगः---तच्छग्रतिभास्रः अतक्वविकाराकारोपदहिततस्वविषयकः, तत्व 
प्रतिमासत्वात् , सुवर्णस्य कटकाद्यात्मना प्रतिभासवत् , अव्यक्तस्य व्यक्तमहदा्ात्मना प्रतिभास- 
वच्चेति ॥१०॥ 
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कथं पुनरेतदवगम्यते जाकारा असत्याः, ततोऽन्यत् सत्यमित्याह । 

सत्यमाकरतिसंहारे यदन्ते व्यवतिष्ठते! 
तन्नित्यं राब्दवाच्यं तच्छुब्दतच्वं न भिद्यते | ११ ॥' 

"तदेव हि नित्यं यस्मिस्त्वं न विहन्यते" ( म० मा० अ० १पा० १भा० १) 
इति भाष्यानुसारेणेतदुच्यते । तथा हि तप्रोक्तम् । 

कनकमिस्येव सत्यं पुनरपरयाक्रत्या युक्तं खदिराङ्गारस्वणं सुवणेकण्डले 
भवतः” इत्यनेनैव दृष्टान्तेन विकार पेक्षया भिन्नस्य ब्रह्मणः सत्यतोच्यते । यथा हि 
तत्र रुचकाद्याकारोपमदन सुवणमित्येव सत्यम् , एवमनन्तविकारमामापायं सर्वान्ते 
ऽवतिष्ठमानसनपायि ब्रह्मरूपं स्यं तदेव च भावतो नित्यम् । अपेक्षिकं तु जात्या- 
दीनां यवहारे निव्यव्वमुच्यते । 

ननु कथं पुनरेतदवगमभ्यते--आकारा असत्याः, ततोऽन्यत्सत्यमिति । यतो हि सुवर्णा. 
दीनां कटककरुण्डलादिरूपा आकारा मासवर्षादिपर्यवस्थायिनो यथार्थप्रत्ययेरन्येरवाधिता इद्यन्ते । 
तदुक्तम् - 

तावत्काकं स्थितं चेन कः पश्चाद् वारयिष्यति । इति । 
इत्याशङ्कय समाधत्ते-सत्यमाकृतिसंहारे इति । 

अयमथः - आङक्तिसंहारे = सास्नारज्गलादि संस्थानरूपाकृतिमत्या गशदिव्यक्तेर्विनाक्ञ 
सत्थन्ते यद् गोत्वादिकं भ्यवति्ठते तत्सत्यम् । सत्यत्वादेव तदुगोत्वादिकं जातिरूपं निव्यं 
नित्थत्वदिव च राघवात्तदेव शब्दवाच्यम् । अनन्ताषु व्यक्तिष शन्दशक्तिकल्पने आनन्त्यव्यभि- 
चारदोषग्रसङ्गात् । तदेव गोत्वादिकमान्तरं बोद्धमान्तरशब्दतच्वरूपं शब्दव्वान्न मिद्यते | 
एकस्येव ज्ानतचखस्य बुदधिव्ृद्युपारूटस्य वाच्यवाचकोभयात्मना सामानाधिकरण्येन विवतंमान- 
त्वात् । एतद्दृष्टान्तेन बुद्धा सर्वासां जातीनां गोत्वाटि रूपाणां विशेषाणां प्रथिवीत्वादिस्पा- 
णाञ्च सामान्यानां परत्यागे सत्यवशिष्यमाणं सत्तारूपं बह्येव सत्यम् । तत एव तन्नित्यम् । 

तदेव च गवाद्याकारोपहितं शब्दवाच्यम् । शद्ध तु शब्दव्यवहारातीतम् | ठेदेव च पयन्ती 

रूपं शब्दत्वं ततो न भिद्यत इति । 

अयं भावः -- “सिद्धे शब्दाथंसंबन्धे' इत्यादिवातिकव्याखयावसरे माष्येऽत्रत्यं सिद्धशब्दं 

नित्पपर्यायबाचिनमम्युपेत्य -- (0 देष हि निध्यं यस्मिस्तच्वं न विहन्यते' इत्युक्तम् । तद्भाष्य- 

खाभित्येतत्पं्रमुच्यते } तथाहि तत्र भाष्ये उक्तम्-कनकभित्येव सत्यम् , पुनरपरयाऽऽङ्त्या 
युक्तं खदि राङ्गारसवणं कुण्डे मवतः इति । एतदृदष्टान्तेन चातथ्यस्ववबिवतसवं प्रपञ्चरूपविका 
रापेश्वया वेघरम्यण भिन्नस्य ब्रह्मणः सव्यतोच्यते । यथाहि-- तेत्र सुचकाद्यक्रारोपमदन सुवण- 
मित्येव सत्यम् , एवं सुषुक्तौ प्रचये च सवविकारापाये सर्वान्तिऽवतिष्ठमानं शद्वदनपायि बअह्मरूपं 
सत्यं तदेव च स्वष्टपतो नित्यम् । जात्यादीनान्वु व्यवहारे नित्यत्वमपेश्चाङतमुच्यते । 
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तथा हि वउ्यक्स्यपाये जातिरवतिषएठमाना गोत्वादिका नित्या] तत्राप्य 
इवत्वादिमेदत्यागे प्रथिवीत्येव सत्यम्) तच्राप्यपत्वादिभेदापाये बस्विव्येव 
सव्यं सवेनामप्रव्याय्यम् । तत्रापि संविद्रूपस्यानपायिनोऽनुगमाद् विषयाकारवि वेके 
तदेव पारमार्थिकं सव्यमिति नेति नेव्युपासीतेति भावनाय चोद्यते । संविच्च 
परयन्तीरूपा परा वाक राब्दनब्रह्यमयीति ब्रह्मत्वं राष्दान् पारमार्थिकान्न 
भिद्यते । विवतेदश्ायां त वैखयीतव्मना सेदः । तच्र च तदेव नित्यं जात्यादिरूपेण 

दाब्दवाच्यम् । तत्राप्यान्तरोपादानविश्रान्स्या वाचकत्वस्य व्यवस्थापनात् स्वरूपान्त- 
गतस्याथेस्य वाच्यत्वाद् वाच्यवाचकयोरवि मागः सिद्ध इति प्रथमकाण्डे निर्णीतम् । 
अत एवानन्तरमिहाभिधास्यति 

(तस्य शब्दाथंसंबस्धरूपमेकस्य दृदयते" इति ॥ ११ ॥ 
(वा, का. ३ द्रव्य° १४) 

यदुक्तं तदात्मेव च तत्तसत्वमत्यन्तमतदात्मकम्ः इति तत्राव्यन्तमतद्ात्मतां 
तावद् उ्थाचष्टे | 

तथाहि--व्यक्त्यापायेऽवतिष्ठमाना गोत्वादिका जांतनिस्या । ततापि गोत्वाश्वत्वादि- 
मेदत्यागे = व्याप्यजातिपरिः्यागे ९यिवीत्वमेव सस्यम् । तचापि प्रथिवीसजखत्वादि भेदस्णगे इदं 

तद्दिति सव॑नामपदम्रत्याय्यं वस्तुत्वमेव सत्यम् । प्रकृतित्वेन स्ववितंमूतसवंभावानुगतस्यान- 
पायिनः मंिद्रपस्य तत्रापि अनुगमाद् व्रिषयत्वाकारपरित्यागे तदेव पारमाथिकं संविद्रपं सत्य- 

मिति तस्येव बुद्ध्या सवपरित्यागपूवकं निविरोष्रस्य भावनाय = ध्यानाय नेति ने्युपासीतः इति 
चोद्यते । 

संविच्च परा वाक् शब्दब्रह्ममय मूल्चक्र समुपरभ्यमाना हैव नाभिचक्रे उपटन्धा 
पश्यन्ती इत्युच्यते इत्येवं ब्रह्मत्वं निस्यविज्ञानस्वभावं शब्दत्वात् पारमायथिकान्न भिद्यते । 
परावाम्रपस्य ब्रह्मणो विवतेदशायान्वु वेखयांतमना मेदः । वेखरीरूपाया वाचश्च तदेव नियं 
ब्रह्म सवान्तेऽवशिष्यपाणं गोखादिजातिरूपेण गुणक्रियादिरूपेद्च वाच्यम् । तत्रापि वाचकसव- 
स्यान्तरोपादानविधरान्त्या = आन्तरे = बौद्धे उपादाने = बुद्धयोपादीयमाने, यद्यमाणे सन्द एव 
विश्रान्त्या, व्यवस्थापनाद् जुद्धिसरूपान्तगतस्याथस्य वाच्यत्वात् समानाधिकरणयोर्वाच्यवाचक- 
योरविमागः खिद्ध इति प्रथमकाण्ड निर्णीतम् । 

वाच्यवाचकाविव तयोस्ताद्म्याध्याञ्चरूपः सबन्धोऽपि बौद एव । अत एव शब्दार्थ- 
संमन्धरूपं चितयं निव्यविज्ञानरूपन्रह्मत्मकतां नातिक्रामति । अत एवानन्तरमिहामिधास्यति- 

तप्य शब्दाथसंबन्धरूपमेकस्य दश्यते' (वा. का. ३ द्र. १४) इति । तस्य परावाभ्रपस्य निच्यस्ये- 
कस्य ब्रह्मणः शन्दाथसंबन्धरूपं त्रितयं स्वरूपं विवतभूतं व्यवहारे हृ श्यत इत्यथ इतिं ॥११॥ 

(तदात्मेव च तत्तत्वमत्यन्तमतदात्मकम् ' इति पूवं यदुक्तं तचात्यन्तमतदातमक्मित्यंशं 
तावद् व्याचष्टे--न तदस्तीति । 

२७ 
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न तदस्ति न तन्नास्ति न तदेकं न नत् प्रथक् । 
न संशखष्टं विभक्तं वा विकर्तन च नान्यथा।॥ १२॥ 

वे कारिकसवेव्यवहारातीत्वात् पारमार्थिकेन रूपेण विकारास्मकं तत्वं न 
भवति तथा हि-अस्ति इति न शाक्यते व्यवहत् म् । अन्वोपाधिकंस्य स्वरूपस्य 
तच््वस्वरूपायोगात् , तेनात्मना व्यवहारानवतारात् । नापि नास्ति इति अभावो 
पाधिकस्याप्यतथात्वात् प्रमाणेन अभावात्मकस्य तत्तवस्याचोदितत्वात् । एकसंख्यो 
पाधीयमानस्वरूपविरोषं तच्त्वं न भवति | निरपाधिनः तत्त्वस्य वस्ततोऽभिन्नत्वात् | 
तथा चैकमिव्यप्रतीतेः। नापि प्रथकत्वाहितविशेषम् , तद्धिन्नस्यासत्यत्वात् । नापि 

अयमर्थ.-- सवेस्यापि बाग्रपस्य ज्ञानरूपस्य वा व्यवहारस्य विकारविषयकत्वात् तत्प्रकृ- 
तितच्वमस्तीति व्यवह न शक्यते | अनितिपरमप्यनुकरणं भवतीति “अनुकरणं चानितिपरम् , 
(पा. १।४६२) इति सूत्राद् विज्ञायते । ग्यवहतु शक्यत इति च पदद्वयमध्याहृत्येवं व्याख्यायते । 
वेविवतप्रकृतिभूतस्य ब्रह्मणो निधमकत्वेन निर्पाधिकत्वेन चास्तित्वोपाधिकस्य तद्रपस्याविद्या- 

कल्पितश्य॒तत्वस्वरूपत्वायो गात् । ब्रह्मणो निर्धमकत्वश्च भव्योक्तम् ) साक्षी चेताः केवलो 
निगुंगःचेति । तस्य सवव्यवहा!रागोचरत्वञ्च भ्रव्येवोक्तम् - "न तत्र चक्षुगच्छति न वाग् गच्छत 
न मनीन विच्नोन विजानीमो यथेतदनुरिष्यादन्यदेव तद् विदितादथो अविदितादधि" इति । 

नापि तत्पकृतिभूतं तत्वम् = नास्तीत्येवं रूपेण व्यवहतुं शक्यम् । अभावोपाधिकस्यापि 

तस्स्वरूपस्य तच्वस्वरूपत्वायोग।त् । प्मणेनाभावास्मकस्यामावोपाधिकस्य वा तखस्याचोदि- 

तत्वात् । ततप्रकृपतिमूतं तच्वम्-एकम् = एकत्वसंख्योपधीयमानसवरूपविरोषं न भवति । तत्वस्य 
वस्तुतः स्वगतसजातीय-विजातीयमेदघ्रयराहिः्येऽपि निरुपाधिकत्वेनैकत्वसंख्योपघानायोगात् । 
"एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मः इति धुतौ दकमित्यस्य चानेकत्वाभावोऽर्थः, न्वेकत्वसंर्या, केवखो 
निरुणश्चेति प्रागुक्तश्रुतिविरोधात् । अभावस्य चाधिकरणरूपत्वं सुप्रसिद्धमेव । 

न[पि तत् प्रकृतितस्वं स्वविकारेभ्योऽत खेभ्यः प्रथगिति व्यवहतुं शक्यते, तद्धिन्नस्या- 
सत्यत्वात् । तत् प्रकृतितत्वं केनचित् सखष्टं कुतश्चिद् विभक्तं वा न मवति । ततो द्वितीयस्य 
एकमेवाद्वितौयमिति शरुत्या निषेषेन प्रमाणतोऽनुपपन्नतया च संखगंविभागप्रतियोगिनोर- 
भावे तन्न संखष्टस्वविभक्तत्वयोरभावात् । तत् = प्रकृतितच्वम् , विकृतं परिणाभि, न चा । निच्यं 
विं सवगत बुपृकषमम् , “निस्यं विज्ञानमानन्दं कूटस्थमचलं ध्रुवम् । नित्यः सवगतः स्थाणुरच- 
लखोऽयं सनातनः ॥ इत्यादिशरुतिस्मृतिभिस्तस्य नित्यत्वकूरस्थत्वमोधनेन परिणामनिषेषेन 
विवर्ताभ्युपगमाद् । नापि च तत् प्रकृतितत्वम्, भन्यथा अविकृतमिति व्यवहतु" शक्यते 
वस्तु तोऽविङकृतव्वेऽपि । स्वशक्तिरूपाविद्याऽढत्याऽदूयुतयाऽनन्तमावरूपतया विबतेमानत्वादिति | 

अयं भावः-- सवस्य विवतभूतस्य प्रपञ्चस्य प्रङ़तिभतं ब्रह्मतस्वं वस्तुतो विकारात्मकं न 
भवति । यतस्तत् पारमार्थिकेन रूपेण सवं व्यवहःरमतीतम् | सर्व॑स्य व्यवहारस्य विकार- 
विषयकत्वातु । ब्रह्मणक््च सवव्यवहारातीतत्वमनुपदमेषोपपादितम् । अतस्तदस्तीति भ्यवहपु 
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संसर्गोपाधिकम् , विभागोपािकःं वा; ततो द्वितीयस्य प्रमाणेनानुपपत्तः, कुतोऽसिन्नं 
विभक्तं च केन वा संसषठं स्यात् ! परिणामनिषेेन विवतभ्युपगमान्न विषतस् 
अनेकमावप्रामरूपतय! चाद्धुतया व्या विवतंनाद विकृतमित्यपि न शक्यते उयवहत - 
मिति सवेन्यपदेशातीतं तत्त्वं परं ब्रह्य ॥ १२॥ 

अथ च तद्ात्मेवाविद्यायामवधायत इत्याह | 

तन्नास्ति विद्यते तच तदेकं तत् परधक् प्रथक् | 
संखष्टं च विभक्तं च विक्रूतं तत्तदन्यथा ॥ १३॥ 

भावाभावविकारावभासजमननराक्ति तदवास्ति नास्तोति च सत्तासन्तोपाधिक- 
उ्यवहारसहं भावतस्त निःसत्तासत्तं निःसदसत् परं ब्रह्म । व्यावहारिकं चेका- 

न शक्यते । असतित्वो पहितस्य तद्वुपस्य तस्वरूरत्वानमवात् पारमाथिकेन तेन सूपेणास्तीति 
व्यवहारानुपपत्तेः } 

नापि नास्तीति व्यवहु शक्यते, अभावोपदितस्यापि अतच्वरूपत्वात् | अभावो- 
परितस्य॒तस्वरूपतायाः प्रमाणेनाबोधितत्वात् । किञ्च, तत्तच्वमेकत्व्ं ख्योपदितमपि न 

भवति । निरुपाधिकस्य तस्य तत्वस्य वर?तोऽभिन्नस्वेऽपि एकमिति प्रतीतेरगोचरत्वात् । नापि 
तत् प्रथक्त्वोपहितं प्रथगिति ग्यवहतु' शक्यते, तद्धिननस्थासत्यस्वेन तत्र प्रथक्त्वानुपत्तेः | 

नापि तततंसगौपदितं विमागोपदितं बा, श्रस्यादि प्रमणेस्ततो द्वितीयस्य निषिधात् केन 
संखष्टं कुतो वा विभक्तं तत् स्यात् । नापि तत्तस्वं विकृतं भवति, अनवयवस्य कूटस्थनित्यस्य च 
परिणामानुपपच्याऽद्वेतवादे विवतभ्युपगमात् ] अव एव च सरव॑प्रपञ्चरूपतया तस्येव प्रतीयमान- 
त्वादषिङ्ृतमित्यपि व्यत्रह न शक्यते तस्वतो ऽ कृतच्ेपि । इत्येवं सवं विधभ्यपदेशचातीतं तत्वमूतं 
परं ब्रह्मात्यन्तमतदात्मकम् = अत्यन्तं विकारनात्मकमेव, सवंविकाराणां विवतवादेऽसत्यत्वा- 
भ्युपगमादिति सिद्धम् । १२॥ 

एवमत्यन्तमतदास्मकमपि परं तत्वं ब्रह्मा विद्यायां सत्यां व्यवहारकाठे तदात्मकमिवाव- 

धार्यत इत्याह- तन्नास्ति विद्यत ईति । 
अयमर्थः--तत् = सवस्य स्वविवतैमूतस्य मावाभावात्मकस्य विकारप्रपञ्चस्य प्रकृतिभूतं 

परं त्वं ब्रह्माविद्या स्वशक्त्या सवेविकारानुकुल्याऽभावोपदहितं व्यवहारकाले नास्तीति व्यप- 
दिश्यते, सक्वोपदितं विद्यत इति । तदेवैकत्वसंख्योपहितमेकमिति ¦ तत्परथक्त्वोपहितम्-- 
पथक् -गयगिति व्यवहियते । ततो \ तीयस्य मिघेधेन वस्तुतस्तत्र संसगविभागयोरभावेऽपि 
अविद्यापरिकल्िपितसंसगंविभागोपाधिकं च तदेव संसृष्टमिति विभक्तमिति च भ्यपदेशं श्रयते । 

तथा तदेष जन्यसमस्तविकाररूपोपाधिपरिच्छिन्नं जायत इत्यादि विकाररूपेण विकृतं प्रतीयते | 
आङाशकराल्दिगाद्यपहितञ्च कूटस्थतया = अविक्ृतसरेन तदेवावभासत इति ! 

अथं मावः- “पराऽस्य शक्तिविविधैव श्रयते इति ! इन्द्रो मायाभिः पुखरूप दैयतेः 
इत्यादिश्रुतिसिद्धया मायाऽविद्यादिपदव्यपदेश््यया स्वश्यक्त्या भावाभावविकारावभासजनन- 
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नेकव्यववह्।रं जात्तिव्यक्स्यात्मनः वदेव वतेत इति संख्योपाधिकमपि च | एवं 
संयोगोपाधिकमपि, अन्यसंसर्गितयावभासनात्। एवं विवेकावक्षायस्तच । तथा 
समस्तविकारात्मना जन्यमानमिवाकाराद्याव्मना कूटस्थतया तदेवावभासत इति 
तदात्मैव तन्त्वमि्युक्तम् ॥ १२३॥ 

एवं च क्रत्वा स्वस्य तन्मयत्वाष्िरोधिनोऽपि व्यवहारस्तत्रेवो पलीयन्त 
इत्याह | 

तस्थ चाब्दा्थसंबन्धरूपमेकस्य दस्यते | 
तद दृश्यं दशनं द्रष्टा दहनं च प्रयोजनम् ॥ १४ ॥, 

वाच्यबाचकसंबन्धानां भ!वतोऽद्रयरूपतः । तच द्यान्तरं तच्स्वे श्रस्यथेदक्ती 
संस्रञ्येते इति विचतदशायां ध्रव्यथंराखार्मना तस्यव विकाञ्चाद्राच्यवाचक्रूपततया 

(~ 

श क्तिकञ्च तदेव ब्रह्मतत्वं खचवासोपहितं व्यवहारे "अस्तिः इति 'नास्तिः इति च व्यवदियते | 
स्वरूपतस्वु स्वासच्वोभयरहितं सता क्षिव्यादित्धिकेणासदूम्याञ्च वास्वाकाशाभ्यां रहितम्, तदुभय- 

विष्क्षणञ्च । व्यवहारकाले चैकत्वनेकल्वाभ्यां व्यवहियमाणं जातिन्यक्त्यात्मना च तदेवाविद्यया 
स्वशक्त्या विवत॑मानं वतत इत संख्या्यपाधिकमपि च । एवमविद्यया स्वान्यसंसगितयाऽव- 
भासनात् संयोगोपाधिकमपि ¡ एवं तथेव तवेव तत्न विभागावभासात्तद्ूविभागोपाधिकमपीति 
विभक्तमिति भ्यपदिश्यते | 

एवं तदेव पर तत्वं वस्तुतोऽविङृतमप्यविद्यया स्वशक्त्या समस्तविकारात्मना विवतेमानं 

जन्यमानमिवावभासते | ाकाशचकालदिगाचयत्मना च तदेव कूटश्थतयाऽवमासते इत्येवं 
तदात्मकमिव तत्तच्वमिव्युक्तं प्राक् सिद्धं भवतीति ॥ १३॥ 

तदेवं सर्वस्य प्रपञ्चस्य परप्रकृतिभूतव्रह्चतस्वविवतंस्य व्र्ममयत्वात् परस्परं विरोधिनोऽपि 
परस्परब्याव्रत्तमावविषयका व्यवहारास्तस्मिन् परे तवे एकस्मिन्मुपपद्यन्त इत्याह- 
तस्य शाब्दाथंसंबन्धस्पमिति | 

अथ्रमथ: - तस्य = विवतंरूपविकारास्मकसवप्रपञ्चप्रकृतिमूतस्यकस्य परत्वस्य परावाग्र- 

पस्य ब्रह्मणो विवतेदशार्यां राब्द्।थतत्संबन्धरूपश्चाखात्रयात्मना प्रविमागात् शब्दाथंसंबन्ध- 
रूपम् एतत् त्रितयात्मकत्वं शान्देऽशान्दे वा व्यवहारे दश्यतेऽनुभूयते, सवस्यापि ज्ञानस्य शब्दा 
नुबेधात् । तदेव च परतचं ब्रह्म ह्यं =दशनकमं, दशंनम्=द सनखाधनं चक्षुरादिकम् , द्र 
द्शनकठंति सवक्रियाकारकाणामुपलक्षणतया निदंशः । दद्य नमिति ज्ञानक्रियासुखेनोपरक्षणतया 
सवक्रियानिद शः । प्रयोजनमिति दरनक्रिाफलावरणभङ्गनिरदेशबव्याजेनोपटक्षणतयैव समश्त- 
क्रियाफख्निदं च इति साध्यसाधनफलरूपतग्रा विश्व तकछ्नायामरीषविवर्त५कृतिस्व ब्रह्मणः 
समर्थितं भवतीति | 

: .. अयं मावेः--वाच्यवाचकतत्संबन्धानां पूर्वोक्तरीव्येकत्वप्रकृतिकत्वात्  तदभिन्ना- 
भिन्नस्थेति न्यायेन स््वरूपतोऽमेद् इति ओपनिषदानां वैयाकरणानाञ्च तदनुयायिनां सिद्धान्तः । 
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मेदावभासौ, ज्ञानज्ञेयरूपतयेवाविदये ति (रूपतया वाऽविद्ययेति) ्रह्मवः ण्ड एव प्रपश्चेना- 
यमर्थोऽस्माभिनिणीत इति तत एवावधायम् । द्रष्टद्ररय रूपतया च तस्येव विवतंः । 
तथा हि दृह्यं ताकद्धावजातं संविद्रुपारूढम् । वेयमानेकत्वादेव वेदनेकपरमाथम् , 
अध्रकाशस्य प्रकाङमानतायोगात् इति प्रवकाण्डे अद्यसिद्धो च वितत्य वि चारितम् । 
द्रष्टापि जीवात्मा अविद्याक्रतावच्छेदो नियतः संसारी भोक्ता ब्रह्येव चेतनत्वाद्धावतो 
मेदनुपपत्तरिति तत्रेवावेदितप्। अनेन च प्रधानकवृकमरूपकारकनिदं सेन कारका- 
न्तरस्याप्याक्षेपात् सिद्धरूपो विवतः प्रतिपादितः। दशेनशव्देन च प्रधानक्रिया- 
निर्देरकेन क्रियान्तरस्याक्षेपात् साध्यस्वभावक्रियाविवर्ताऽप्यक्तः ¦ कारशाक्त्य- 
वच्छिन्नो हि क्रियाविवतः । दिकृच्छक्त्यवच्छिन्नश्च मूतिविचते इति मूतिच्छियाविवतं 
रूपं विरवं प्रतिपादितम् । प्रयोजनकब्देन च समस्तक्रियाफलनिदेश इति साध्य- 
साधनफलरूपतया विश्वसंकलनायामरोषविवतोनुगुण्यं ब्रह्मणः प्रतिपादितम् । 
एतश्च 

एकस्य सवेबीजस्य यस्य चेयमेकधा । 
भोक्तभोक्तव्यरूपेण सोगरूपेण च भ्थितिः॥ 

तत्र ह्यप्रबुद्धिमात्रम्राह्ये परे त्प आन्तरे शब्दार्थो भयात्मकविश्वसर्गानुकूरे शक्ती संसृज्येते इति 
विवतंदशायां शब्दाथ॑रूपश्चाखाद्वयात्मना ज्ञानक्ञेयात्मना वा त्येवैकस्य तत्वस्य विकासाद् 
वाच्यवाचकोमयात्मना मेदावभासौ भवतः | ज्ञान्ञेयात्मना वाऽविद्ेयेति ब्रह्मकाण्ड एव प्रपञ्चे- 
नायमर्थोऽस्माभिनिर्णीत इति तत एवावधायम् } द्रष्टृदद्यरूपतया चापि तस्येवाविद्यया विवतेः। 

हद्यं तावद् मावाभावकदम्नकं भासमान संविद्रपारूटम्) तच्च वेदनवेग्रमानयोरेकल्वा- 
देष वस्तुतो वेदनमाचस्वभावम् । वेदनादतिरिक्तस्य जडस्याप्रकाशस्य प्रकाशमानत्वाप्तंमवादिति 
पूवकण्डेऽद्वयशब्दग्रह्मसिद्धयवसरे ठ विस्तरेण विचारितम् । द्रश्टाऽपि जीवात्मा ब्रह्माऽभिन्नो 
वस्तुतो दिग्देशकाल्वस्तुङ्कतपरिच्छेदरदितोऽप्यविद्यया ृतावच्छेदो नियतः = बद्धः संसारी 
भोक्ता ब्रहयव । उभयोश्चेतनव्वातस्वरूपतो मेदानुपपत्तरिति तत्रैवावेदितम् । तद् दयं द्रा 
इत्यनेन च कारकेषु प्रघानोभूतयो. कवु कमंह्पयोः कारकयोनिर्दैरोन कारकान्तरस्याप्याक्षेपात्, 
दशनमित्यनेन च पूर्वावस्थितेन करणकारकस्य कण्ठत उक्तेः सिद्धसाध्योभयात्मके जगति सिदध- 
रूपो विवतंः प्रतिपादितः । द्वितीयेन च दश्चनपदेन वाक्यार्थ प्रघानीमृतक्रियानिदशकेन 
क्रि पान्तरस्मराप्युपलक्षणात् साध्यस्वमावः क्रियारूपो विवर्ताँऽप्युक्तः । 

ब्रह्मणश्च दवे शक्ती-काल्शकिदिकडा्तिस्चेति । तत्र काट्शाक्तिपरिच्छिन्नः सर्वोऽपि 
क्रियाविवतों त्रीह्यादिखि द्रोणादिभि.। दिकशचक्त्यवच्छिन्नद्च मूतिविवतेः = सिद्धस्वभावों 
विवतं इति रीत्या मूतिक्रियाविवतरूपं विश्वं प्रतिपादितम् } प्रयोजनब्देन च प्रकृतकारि 
कास्येनोपलक्षणतया समस्तक्रमफछ्निर्दंश्चः कत इति साध्यसाधनफलरूपतया विद्वसंकल्नायां 
क्रियमाणायामरोषविवतप्रकृतित्वं बरह्मणः प्रकृतकारिकया प्रतिपादितम् । एतच्च- 
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इति ब्रह्मकाण्डे प्रतिपादितम् । तत्रेव च स(वै)तच्त्वनिणेयोऽस्माभिरभ्यधायि । प्रख्यो- 
पाख्या्मकत्वाच्च व्यवहारस्य द्वितखे शब्दार्थं संवन्धरूपं तद् दयं दशनं चेति भेदे 
नत्र नि्दश्ः। एतत्राविद्यामयं रूपं कथ्यते । पारमाथिकन्तु प्रशान्तप्रपव्चरूपं 
वक्ष्यति 

यत्र द्रष्टा च दर्यं च दश्च नं च!विकल्पितम् । 
तस्येवा्थंस्य सत्यत्वं भ्रितास्त्रथ्यन्तवेदिनः ॥ इति ॥ १४॥ 

(वा. का. २ सं. ७२) 

उक्तमिदम् 'आकृतिसंहारेऽन्ते यदव तिष्ठते तत् सत्यम्” इति । तत्रेतल् स्यात् । 
अन्ते न किंचिदवत्िष्ठते । असद्पदमेवैतद् वि श्रमाविभेवतीत्याराङ्कथापि हेतुनाऽ- 
सिन्नकारणपूबेकत्वमन्वयमुखेन दृष्टन्तोपक्रमं साधयितुमाह - 

विकारापगमे सत्यं सुवणं कुण्डले यथा | 
विकारापगमे सत्यां तथाह प्रक्रति पराम् ॥ १५॥ 

[वि 

एकस्य सवंबीजस्य यस्य चेयमनेकधा । 
भोकत्रभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः ॥ 

( वा० का० २।३) 

इति ब्रह्मकाण्डे प्रतिपादितम् । तत्रैव च सवंतत्वनिर्णयोऽस्माभिरम्यधायि । व्यवहारस्य 
प्खयोपाख्यात्मकत्वाच्च = प्रख्या=ज्ञानम् , उपाख्या~प्रकथनम्, तदात्म कत्वाच्च द्विस्वे व्यवस्थिते 
शब्दार्थं संबन्धरूपं तद् ह्यं दशन्ति मेदे नात्र निदँशोऽभिन्नस्यापि ब्रह्मणः ¦ एतच्च मूर्ति- 
क्रियाविवतंरूपमविद्यामयं ब्रह्मणो रूपमन्न निदिश्यते । पारमाथिकन्तु तस्य रूपं प्रान्तप्रपञ्च- 
रूपं वक्ष्यति-- 

यत्र द्रष्टा च हद्यञ्च दशंनञ्चाविकल्पितम् | 
तस्थेवाथंस्य सत्यत्वं श्रिताल्ञय्यन्तवेदिनः ॥ इति ॥ १४ ॥ 

(वा. का. ३ सं, ७२) 

ननु पू्व॑मुक्तम्--“आकृतिसंहारे = विकारविनारो सस्यन्ते यदवतिष्ठते सा सत्या 
प्रकृतिरिति" । एतच्वासत्कार्यवादे नोपपद्यते । सर्वस्यापि विनश्यतः कय॑जातस्य निरन्वयवि- 
ना जनान्ते कस्याप्यनवतिष्ठमानत्वात् | असदपदमेव = अविद्यपानमनाभितञ्चैव हीदं विश्वं 
विज्ञायत दईत्याशङ्कायां सत्यामपि सवोँऽपि ध्वंसो विकारकृतिनं भवति, अभावसूपत्वात् , 
शशश्चज्गादिबदित्यनुमानेन बीजादिध्वंसादे वाङ्कुरादिकमुत्पद्यत इति । भमावादेव भावजन्म 
इति बौद्धरादधान्तस्य प्रत्याख्यानाभिप्रायेण । पूवं सवोँऽपि विकारः, स्वाभिन्नसत्यप्रकृतिकः, 
विकारत्वात्, सुवर्णा दिप्रकृतिककटककुण्डलादिरूपविकारवदिस्यनुमान प्रयोगे विकारत्वेन हेतुना 
स्वामिन्नसत्यकारणपृवकलत्मन्वयग्यातिमद् दृ्ान्तमुपक्रम्य साघयिदुभाह--विकारापगमे 
सत्यमिति | 
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कुण्डलावस्थात्मकविकारापाये कुण्डले सुवणेमेकं सत्यमवतिष्ठते यथा तथा 
प्रथिव्यादिविकारविगमेऽन्वयिनी प्रकृतिरभिन्ना सव्यावतिष्ठते इत्युपेयम् । आहुरिति 
आगमप्रमाणसिद्धतां ध्वनयति ब्रह्मणः । तथा चोक्तम् | 

एकमेव यद््ाम्नातम्' इति ¦( वा. का. १।२) 
आत्मेवेदं सत्यम्" । इति 

हि श्रतिः। उपोद्रलनमान्नं चानुमानम् । तथा हि-निरुपाख्यादसतोऽपदाद् विकारः 
प्रादुभावो न युक्तः, अभावस्य भावरूपत्वविरोधात्। न हि शशङ्गात् 
कस्यचिवुद्धवो दृश्यते । अस्ति च विज्ञानरूपतया जगत्यन्वय इति त्पूवंकमेवेतत् । 
तथा च वक्ष्यति । 

नाभावो जायते भावो नैति भावोऽनुपाख्यताम्ः इति । 
(वा. का. २ सं. ६१) 

तस्य चिद्रूपस्य चिच्छक्तिरपरिणामिनीति विकाराभावान्नेदं सांख्यनयवत्परिणाम- 
नि, 

अयमथ --यथा विकारापगमे = कुण्डलावस्थात्मकविकारापाये कुण्डले प्रकृतिभूतं सुवर्ण 
सत्यमेकमवतिष्ठत, तथा विकारारगमे = पृथिव्यादिरूपपञ्चमहामतरूपविकार विगमे सद्रपेण सव- 
विकारान्वयिनीममिन्नां सत्या च परा प्रकृतिरदहितां प्रकृति सच्चिदानन्द त्मकब्रह्मरूपतयाऽवतिष्ठ- 
मानामाहूवंदविद इति) 

अयं मापः-यथां सुवर्णस्य कुण्डलावेस्थात्मविकारपाये सति प्रागपि कुण्डले समव- 
स्थितं सुवर्णमेकं सत्यमवतिष्ठते तथा ब्रह्मणः प्रथिग्यादिरूपपञ्चमहाभतात्मकविकारविगमे सति 
सबविकारान्वपिन्यमिन्ना सस्या च ब्रह्मरूपा प्रकृतिरवतिष्ठत इति स्वीकार्यम् | कारिकाया- 
माहुरिप्युक्त्या चेवं भूतस्य ब्रह्मण आगमप्रमाणसिद्धता सूच्यते । एतच्चोक्तमपि प्राग् ब्रह्मकाण्डे 
एकमेव यदाम्नातं भिन्न शक्तिव्यपाश्रयात्' इति । भरतिरमप्याह--“आक्मेवेद सत्यमितिः । श्रति- 
सिद्धस्य चेतस्थाथस्य साधक प्रागुक्तमनुमानमुपोदूबर्नपात्रमपि -पोद्टनमनुमानानुप्राहकस्तक- 
स्तस्ब पात्रं विषयः । 

तथा हि-निरुषाख्यादसतोऽपदाद् विकारप्रादभवो न युक्तः अमावस्य 
भावरूपत्वविरोधात् । नहि शर्ङ्गाकस्यचिदुद्धवो दृश्यत इत्येवं विसृश्यमाने प्रारुक्तानुमा- 
नानुग्राहक एष तकः फर्ति ¦! यदि ध्वंसे विकारम्रङृतित्वाभावो न स्यत्तदाऽभाप्ररूपत्वमपि न 
स्यात् । नद्यभावरूपात् शशश्रङ्गात् कस्मचिदुद्धवो दश्यत इति । अस्य च तकस्य प्रसिद्धिविज्ञान- 
रूपतया स्वविकारजगत्यनुगते ब्रह्मणि । “माति घटः इत्यनुभवदशनादस्ति हि विज्ञानरूपतया 
जगत्यन्वयो ब्रह्मण इति विज्ञानपूर्वकमेवेतज्जगदिति सिद्धम् : तथा च वक्ष्यति हरिरमरे-- 

नाभावो जायते भावो नैति भावोऽनुपाख्यताम्' इति । 

अस्याथः- अभाव = बीजादिष्वंसः, भावः = अङ्करादिरूपो न जायते, अभावस्य भाव- 
रूपत्वविरोधात् । मावदचाङ्करादिः कायरूपः, अनुपाल्यताम् = अनुपाख्यत्वप्रयुक्तामसत्तं ध्वंस- 

रूपां नैति = न प्राप्नोति खतकायवादाभ्युपगमात् । तदुक्तं भगवता- 
नासतो विद्यते भावो नामावो विते सतः” (गीता) इति । 
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दशनम् , अपरि तु विवतेपक्षः। विरेषश्ानयोवीक्यपदीयेऽस्माभिव्यीस्यात इति 
ततत एवावधायम् । इह पि संनन्धसमुहे वक्ष्यते । कारणान्तरभ्युदासश्चाद्रयसिद्धा- 
वमिहित इति सस्यर्थित्वे तत एवावगन्तव्यः ॥ १५॥ 

तदेवमात्मरब्दासिधेयस्य ब्रह्मणः पदाथपरमाथंरूपतवात् द्रव्यरूपत्वमुपपाय 
सवंशब्दवाच्यत्वं तस्येव निगमयितुमाह । 

वाच्या सा स्वरान्दाना शब्दाश्च न् पृथक ततः 

अप्रथक्त्वे च संबन्धस्तयोनानास्मनोरिव ॥ १६॥ 
तत्तदुपाधिपरिकल्पितमेद्षहुतया व्यवहारस्याविद्याभूयस्त्वे प्रतिनियता- 

कारोपाधीयमानरूपभेदं ब्रह्मेव सवंशब्दविषय इ्युक्तोऽथः। आत्मा, ब्रह्म, तत्वम् 
तस्य च जगत्प्रकृतिभूतस्य चिद्रपस्य ब्रह्मणः शाक्तिशक्तिमतोरमेदाच्चिद्रपा शक्तिनित्य- 

त्वनिरवयवत्वाम्थामपरिणामिनीति परिणामरूपविकासभावादिदं व्याकरणदश्चनं न सांख्यनय- 

वत् परिणामदशनम्, किन्तु विवत॑दशंनमिति। विवतंपरिणामयोविदेषशष्चास्माभिः भाग् 
व्याल्याततः । तासिकोऽन्यथामावः परिणामः । अताच्िकोऽन्यथामागो बिवतं इति } इहापि 
संबन्धसमुदेशनाग्नि प्रकरणे वक्ष्यते । जगतोऽमावादि प्रकृतिकस्वग्युदासस्चाद्वयसिद्धिनाभ्नि 
स्वनिर्मिते ग्रन्थे देछाराजेन कृत इति अत्रस्यतद्धीकादशंनतोऽवसीयते। अद्भयसिद्धि- 
ग्रन्थश्च सांप्रतं नोपलभ्यत इति ॥ १५ ॥ 

तदेवमद्व तवादे “अयमात्मा ब्रह्म, तच्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि" इत्यादिमहावाक्य षेमश्चं 
आत्मशन्दाभिधेये ब्रह्म, सवं खल्विद् ब्रह्म इत्यादि श्रतिवाक्यविमरं च विवतंवादसमाश्रयेण 
तस्यव॒सवपदाथपरमाथरूपत्वाद् द्रव्यरूपत्वसुपपाद्य तस्येवाविद्यापरिकल्पिततत्तत्पदार्थापाधि- 
कस्य तत्तच्छन्द वाच्यत्वमन्ते व्यवस्थापयितुमाह-- वाच्या सा सवं शब्दानामिति । 

अयमथः--सा = ब्रह्मरूपा पराप्रक़ृतिः स्वकिरभूततत्तत्पदाथरूयो पाधिपरिच्छिन्ना सती 
सवशब्दानां वाच्या | स्य च ब्रह्मणः सववि प्नरप्रकृतित्वात् प्रकृतिविकृत्यो म॑दामेद भ्युपगमेऽपि 
भेदस्य कलिपतत्व।दमेदस्येव च वास्तवत्वात् ] शब्दाश्च =शन्डा अपि, ततः = खप्रकृतिमूताद् 
ब्रह्मणः प्रथक् न अप्रथक्त्वे च = अभेदेऽपि तयोः = प्रकृतिविङृत्योः शब्दव्रह्मणोरविद्यापरि- 
केलिपतमेदाभ्बुपगमेन नानात्मनोरसिवि = मिन्नस्वरूपयोसिवि संबन्धः = अध्यस्यमानतादास्म्यरक्षण- 
स्त्परयुक्तकश्च वाच्यवाचकभावादिरपि उपपद्यत इति। । 

अयं भावः--यद्यपि ' एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मः इत्यादिश्रुतिवाक्यविमशें स्वगतसजातीय- 
विजातौीयमेदश्ून्यमेकमेव ब्रह्म वागन्यवहारातीतञ्च, तथापि सखनिमित्तमूतेऽविद्याबाहूल्ये सति 
जायमानस्य व्यवहारस्य षटाकाशादिन्यवदहारस्येव घट ,टादिरूपतत्तदुपाधिपरिकल्पितबहूलब्रह्म- 
मेदविषयकतया परस्परव्याड्त्ताकरेरपाधिभिरुपाधीयमान = रूपकल्प्यमान-स्वरूपमेदं ब्रह्मैव 
सवंशब्दवाच्यमित्येषोऽ्थः प्रागुक्तः । यद्प्यात्मा, व्रह्म, तत्वमित्यादयः शब्दास्तत्तदुपाधीन् 
स्वस्वप्रडत्तिनिमित्तया वाच्यत्वेन समवलम्ग्येव व्यवहारे प्रवत॑स्ते। तथादि--आर्मशन्दस्य 
परशृ्तिनिमित्तमूत उपाधिः सवेविषयापनाद्ानाद नादिः | 
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इत्यादयोऽपि हि शब्दाः समवलम्बितो पाधयोऽपि द्रन्यात्मानमतु परिबतन्ते । निस. 
पाधिनो बागृविषयातीतत्वात् । वाङ्मनसातीतं हि तत्त्वभित्युपदिशान्ति ब्रह्मविदः । 
घटादिशब्द पेक्षया स्वात्मादिश्षब्दाः प्रत्यासन्नाः । सवस्य च तस्मयत्वाच्छब्दा अपि 
तदात्मकाः । यथाविभक्तं प्राक् । अभेदेऽपि च पारमार्थिके सावृतो खोकयात्रायां 
भेदोऽसत्य इतीवराब्दः । अत एव द्विष्ठसंबन्धोपपत्तिः ॥ १६॥ 

ननु चेन्द्रजालमिदं यदवधृतरूपभेदानामपि भावानामनादस्य तक्वमन 
वसीयमानाभेदपरमार्थोपदेशनमित्याशङ्कष दष्टन्तेनैतत् साधयितुमाह । 

आस्मा परः प्रियो देष्यो वक्ता वाच्यं रथोजनम् | 
विरुद्धानि यथैकस्य स्वप्ने रूपाणि चेतस; ॥ १७॥ 

यस्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह | 
यद््चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति गीयते ॥ 

दत्युभियुक्तोक्तः । 
ब्रह्मशब्दस्य च प्रडृत्तिनिमित्तमूतं उपाधिवृहत्वं देहादीनां परिब्हयित्रस्वं बा । तस्व- 

शब्दस्य च रूढं प्रद्रृत्तिनिमित्तयुपाधिभूतं सत्यत्वमिति । तथापि तेषयुपाधीनां परमाय द्रभ्यरूप- 
मात्मानं अद्येव तत्तदुपाधिपरिच्छिन्न वाच्त्वेनानुखत्य ते शब्दा भ्यवहारे परिवतन्ते = प्रवर्तन्ते, 
अनुपदितस्य वाग्विषयत्वातिक्रमात् । न तज च्चुगेच्छति न बाग् गच्छति, न मनो, न 
विदूमो, न विजानीमो यथेतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथोऽविदितादधिः इत्यादिकं श्रति- 
वाक्यजातमवुखरन्तो बाङ्मनसातीते हि ब्रह्मत्वमित्युपदिशन्ति ब्रह्मविदः तदेवं यद्यपि 
घटादिशब्दा आत्मादिशनब्दाश्चोमयेऽपि वम्तुत उपहितव्रह्मवाचका एव तथापि धयादिश्चब्दा- 
पेक्षया आत्मादिशब्दा बदह्मणः प्रस्यासन्नाः, उपाधिप्रस्यासत्तेः। तथाहि षयदिश्चब्दवाच्या 

डपाघयो घटणष्दयः सखस्वकारणपरम्परया ब्रह्मणः सन्निहिता न ठ साक्चात् | आलत्मादिश्चब्द्- 
वाच्याः प्रागुक्ता उपाधयस्वु साश्चाद् ब्रह्मणः सन्निहिततरत्वमात्मादिशब्दानामिति । सवस्य च 
ब्रह्मविकारत्वातु शब्दा अपि खप्रकृतिभूतन्रक्षाऽभिन्ना एव यथा व्याख्यातं प्रात् । 

एवं प्रकृतिविकृत्योः शब्दगब्रह्मणोः पारमाथिकेऽमेदेऽपि लोकयात्रायां = लोकव्यवहारे 
साँब्रत+ = अविद्यापरिकल्पितः । अत एवासत्यो भेद इति सूचयिदं॑प्रकृतकारिक्रायामिव शब्दः 
प्रयुक्तः । सां तस्य भेदस्य सच्वादेव च शन्दव्रह्मणोर्बाच्यवाचकमावरक्षणस्य संबन्धस्य द्विषठ- 
त्वोपपत्तिरिति ॥ १६॥ | 

ननु घटो जायते, परोऽस्ति, मठोऽभूद् इति विरुदकाञिकिविरद्धक्रियाश्रयत्वेन विर्दड- 
धर्माध्रयत्वेन च षट्पटमडादिषु मेदोऽबाधितोऽनुभूयते । अमेदस्तु तेषां नानुभूयते, कदाचित् 
कथञ्चिदनुमूयमानोऽपि भमगोचर इति बाध्यते । तथा चेन्द्रनाख्वदश्रद्धेयमिदं यदवधृतस्व- 
ल्पसेदानामपि भावानां तं = सत्यम् मेदमनाहत्य बृद्धयाऽग्ह्यमाणस्यामेदस्य परमाथ- 
त्वोपदेशनमित्याशङक्य दष्टन्तेनैतत् साधयितुमाह युग्मेन--आत्मा पर इति । 

१८ 
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अजन्मनि तथा नित्ये पौर्घापयंविवर्जिते। 
तत्वे जन्भादिरूपत्वं विरुष्टसुपटभ्यते ॥ १८ ॥ 

स्वप्नावस्थागतः प्रपञ्चो जागस्या बाध्यमानसवादसस्य इति सवेंवाद्यभ्युप- 
गमः। तेनैव द्टान्तेन जागरायामपि मावभेदस्तुरीयदशायामननुच्रत्तरसत्योऽवस्था- 
प्यते । यत्किङ स्बावस्थास्वनुगतं तदेव सव्यम् । तच संविन्मात्ररूपमबाध्यमानम् । 
अवस्थासेदस्त्वागमापायिस्वाद् बाधितोऽसन् सुखदुःखादिवत् । तथा हि रागादयः 
सुखादयश्चासखभावत्वात् संबिन्मात्ररूपं न विङ्वेन्ति । तथावस्थाभेदोऽप्यनेकाकार- 

काटुष्योपहृतः । तत्र सप्ते विशद्धाकारोल्छेखो वैकल्पिकी दृष्टिः प्रतिप्रमाद् नियता | 
वरैकल्पिको हि मनोग्यापारानुसारी संसारी भोक्ता, स च भावतश्चेतनत्वाद् ब्रह्मैव । 
षि 1 1 1 1 1 

अयमथः -यथा स्वप्ने सवन्दरियोपरम देकस्येव चेतसः स्वंस्वाप्नप्रपञ्चप्रकृतिभूतस्य 
चेतरो ममास्मा पुरस्त् , मैत्रस्तु पर, शनुत्वात्, चेः प्रियः पुत्रत्वात्, मेरो देष्यः शब्रुत्वात् , 
अहं वक्ता, इदं मम वाच्यम्, इदञ्च मद्रचनस्य प्रयोजनमितीमानि रूपाणि परसरं विरुद्धानि 
जागरायां बाधितत्वाद् बहिरसचाच्चासत्यानि विवत॑मूतानि वासनावशादविन्यावश्चास्च समुप- 
लभ्यन्ते | तथा पोर्वापयंविवजिते ~ कायंकारणमावरदिते, अतएवाजन्मनि = अनुसखत्तिके, 
अत एव निस्य = ध्वंग्रतियोगिनि अनुत्पययम(नस्यानादेमावध्य विनाशादर्शनात् । परे तच्वे 

सद्रुपे ब्रह्मणि घटपटादिरूपस्वविवर्त॑भूतोपाधिजन्मादिभिजन्मादिरूपत्वं परस्परविरुदमप्येक- 
स्मिन्नविदयावशचादुपलम्बत इति । 

। अयं भावः--न तत्र सथा, रथयोगा, न पन्थानो भवन्ति | मथ रथान्, रथयोगान् , पथश्च 

सृजते' इति श्रुतेः स्वः स्वप्नावस्थागतः प्रपञ्चो जागरिते बाधितत्वादसत्य इति सवशा्न- 
सिद्धान्तः । तेनैव दृष्टान्तेन जागस्तिऽपि अनुभूयमानो भावभेदस्तुरीयदशायाम् = निर्विकल्पक- 
समाधावविच्यमानलवादसत्योऽवस्थाप्यते। यद्धि सर्वावस्थाप्वनुवतंते तदेव सत्यमिति । 

तच्च सत्यं संविन्मात्ररूपं सर्व॑स्य विवर्तस्य प्रकृतिभूतं सरवावस्थास्वबाष्यमानस्वात् । तद्विवतमतो 
विकाररूपोऽवस्थाभेदस्तूरपत्तिविनायवत्वाद् बाधितोऽत एवासन् अशाश्वतिकस्वात् स॒लदुःलादि- 

वत् | तथाहि--रागादयस्तत्कार्थभूताः सुखादयश्च संवित् स्वमावबहिभूतत्वात् मंविन्मात्ररूपं न 
विकुर्वन्ति । तथाऽतेकविधकाढष्ययुतः संविद् विवतंभूततदवस्थामेदोऽपि सं बिन्मात्ररूपं न 
बिकरते । तत्र स्वप्ने चेतसो र्थत्वादिरूपविरद्धाकारोल्लेखो वैकल्पिकी दृष्टिः । विविषैन सूपेण 
कल्प्यते कल्पना गोचरीक्रियते वस्तु येनाऽसौ विकल्पोऽविद्या तत्कृता दष्ट्वेकल्पिकी | 
स्रा च प्रतिप्रमातृनियता, न वु साधारणी) सवषां खप्नष्टीनामेकस्याः स्वप्नदषटेर 
भवात् । मनोव्यापारं बृत्तिरूपमनुखत्य = सहायं रन्ध्वा स्वनिर्मितानां विषयाणां भोक्ता मन 
खपाधिकः संसारी जीवोऽपि वैकल्पिक एव = उपाधेरावि्यकत्वादौपाधिके एव । स च 
बुदधैथोपाधिनियतते भावः = स्वभावतः = स्वरूपतः ब्रहैव, चेतनत्वात् । तथा च तावति निर्मितौ 
= स्वाप्नपदार्थमात्रविघधक एव॒ निमणि, स्वातन्त्यादीष्वरः = समथः सजीवः कर्तृतया 



दन्यससुदेशः | २१९ 
तथा च तावति स्वातच््यान् निर्मिताबीश्वरोऽनन्योपादानान् (त्); भावानामःस्यो- 
पमुङनक्ते प्रियाप्रियरूपतया रागद्रेषादिमयेन संसारमोदेन स्वपरविभागानुसारी 
परसंकथादिषु । तदाहुः बेदान्ततत्वनिपुणाः । 

प्रविभञ्यात्मनार्मानं सरष्टा मावान् प्रथग्विधान् । 
स्वेश्वरः सवेमयः स्वप्ने भोक्ता प्रवतेते ।॥ इति! 

भोक्तेति वचनात् प्रत्यगाव्मसष्िरिथसुक्ता। तस्य च सवश्वरत्वात् बह्यरूपस्वे 
सखष्टिसामभ्य॑ञुक्तम्। सवेमयत्वाश्वानन्यापादानविचित्रभावरचनामा्मोपादान(ना) 
माहुः । अत एव प्रविभञ्यात्मनात्मानमिति कदठकमेभेदाभावाच्च वेकल्पिकत्व- 
मस्याः सृष्टेः सफुटयुक्तम् । बाद्योपादाना तु जागरायामेहवरी छखष्टिविखरब्दवाच्या 
सवेध्रमावृसाधार्णी । स्थिरस्वास्थिरत्वग्रह्यवेशनिमत्तस्तु मेदः । अविदाप्रवत्तिखूप- 
स्वान् पुनरसस्यता समानेव । केवरं सत्यामविद्यायामपरो मोहश्चिच्छनक्तरावारको 
निद्रा नाम। तद्वशादत्रेवं घरन्तत्वाभिमानोऽ्बग्श्ाम्। परमाथंदृशां तु सनन- 
मरणरहितेऽप्रविभक्त कूटस्य परस्मिन् ब्रह्मणि चिदानन्दशूपे सवमेव जगजाग्रसस्वप्ना- 

निभित्तभूतोऽपि स्वाप्नपद्ाथंनिर्माणे स्वातिरिक्तस्यो पादानकारणस्यामावाद नन्योपादानान् स्वाप्न- 

मावानामास्य परपंकुथादिष्वु = परेण सह ॒संबद्नादिष्यवहारेषु रगदवेषादिमयेन संसास्मोदेन 
स्वपरविभागानुसारं प्रियाश्रियरूपतया तान् मावानुपञुङक्ते = तान भवन् तञ्जन्ये सुखदुःखे 
अनुभवति । तदहूर्वदान्ततच्वनज्ञाने निपुणाः- 

प्रविभञ्यात्मनात्मानं सृष्ट्वा मावान् परथग्विधान् । 
सवैश्वरः सवंमयः स्वप्ने मोक्ता प्रवर्तते ॥ इति। 

ग्याख्यातञ्चेदं प्रथमकाण्डव्याख्यावसरे प्राक् । भोक्तेति वचनेन प्रत्यगात्मकवरंका 
स्वाप्नभावानां खष्टिरियसुक्ता ] तस्य च सवेंश्वरत्ववचनाद् बह्यशूपत्वे सति सष्टिसामर्थ्यमुक्तम् । 
सर्वेमयत्व एथनेन चानन्योपादानां विचिच्रमावसर्चनामात्मोपादानिकामाहुः 

आत्मनो निलयत्निरवयवत्वाभ्याम् , प्रविभज्यात्मनास्मानमिति कवरैकमभेदामावाञ्चा- 

नुखन्नायाः स्वाप्नषटवकल्पिकस्वम् = आविद्यकत्वं स्छुटयुक्तम् । जागरिते ठ बाह्योपादाना 

विदवशब्दवावच्या रेश्वरीवुष्टिरवि्यकत्वाविरोषेऽपि सवप्रमातृसाधारणी । तव्रेदवरी खष्टिः स्थिरा 

नेवी तु स्वप्नमावसुष्टिरस्थिरेते स्थिरत्वास्थिरत्वज्ञानाभिनिवेशङ्ृवस्वु तयोः खयोः परस्परं 

मेदः । असत्या वु तथोदध॑योरपि समानैव, योरपि अविदयाप्रृत्तिरूपतवात् । प्एवं जीवेश्वरयो- 

र॑योरपि बाह्याबाह्यसर्गानुद्् यां विक्षेपशक्तिमत्यामविद्यायां सत्यामपि जीवे एव केवल्मयम- 

परो मोहस्चिद्रपायाः शक्तेरावारको निद्रा नाम । चिद्रपावार्कमोदवदादेव जीवभ्रान्तत्वाभि- 

मानोऽर्बागदशाम् । परमाथ॑ह धान्तु जननमरणवजितेऽनुपहितेऽप्रविभक्ते कूटस्थनित्ये परस्मिन् 

ब्रह्मणि चिदानन्दसूपे स्वमेव जगञ्जाप्रत्छप्नायवस्थागतं मूतिक्रियाविवतरूपम् = सिद्धसाध्य- 
स्वभावद्धिविधविवरव॑रूपम् अध्यस्तमसत्यम् 1 तत्र सवत्रान्वयि चित्सामान्यमात्रन्त्वबाधितत्वा- 
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यवस्थ गतं मूर्विक्रियाविवतेरूपमसत्यम्। अन्वयिचित्सामान्यमात्रं तु परमाथं इति 
सिद्धम् । विश्डमुपलमभ्यते ऽति वदन्नविधायां विरोधमभ्युपैति। एतदेव ह्यविद्यायाः 
स्वरूपं यदनुपपद्यमानमप्याभासोपगम नयति, उपपन्नत्वे विद्यव स्यात्। तस्माद्- 

सव्यप्रपच्चधरकारनराक्तिनिद्यणोऽनादि सिद्धा प्राह्यप्राहकयुगरं स्वातुरूपमुपरचस्य जग- 
न्नाश्यमातनोतीत्यविचारितरमणीयामिमामपनयन्ति तत््वटशः ॥ १७-१८ ॥ 

इति भूतिराजतनयदेकाराजकृते प्रकीणप्रकाश द्रन्यसमुदेशो नाम द्वितीयः ॥ 

ग्यमिचरितत्वाभ्यां परमार्थं इति सिद्धम् । विरुद्धभूपलम्यत इति वदन्नविचायां सत्यां विरोध- 

मभ्युपैति ! अविवया ह्यविरद्ध एकस्मिन् कूटस्थनित्ये पर ब्रह्मणि विरुद्धं जन्मादिरूपवत्वमव- 

भासते । एतदेव ह्यविच्यायाः स्वरूपं यदनुपषद्यमानमपि वक्ू्वामासोपगमम् = आमासगोचरतां 

नयति । आमासविषयस्योपपन्रतवे ठु विधैव स्यात् । तस्मादस्यभपञ्चप्रकाशनसक्तित्रं ्णोऽ- 
विद्याख्याऽनादिः--धराऽस्य शक्तिर्विविधैव भयते इव्यादिशरुतिसिद्धा शब्दा्थोभयरूपं, 

जञानक्तेयरूपं वा । प्राह्ग्राहकयुगक्दच्यासच्वाभ्यामनिर्वाच्यत्वेन स्वसदशं निर्माय नटीव जग- 

न्नाव्यमद्धुतं द्यतीति मल्वाऽविचारितरमणीयामिमां कर्मयोगरूपचक्रद्वयप्रवतेनद्वारा जन्म- 

मरणप्रजन्धाविच्छेदे निमित्तभूतं तमस्यादिमद्यवाक्योत्यजीवव्रल्ेक्यसाक्षत्काररूपया विद्यया 

परमया चरमया चापनयन्ति तखह श ईति शं भवतु लोकस्य ॥ १७-१८ ॥ 

इति श्री्रह्ीमूतकाशोनाथपण्डितराजतनयद् भद्ररघुनाथश्चम पज्ञातेऽम्बाकर््री 

नाम्नि व्याख्याने द्रव्यसमुदेशो नाम द्दितीयं प्रकरणम् ॥ 



अथ सम्बन्धससुदेराः 

प्रकाशः 

समुदेशद्रयेन जातिद्रव्ये दशेनमेदेन शब्दाथंमवस्थाप्य शब्देनाथस्याभिधने 
संबन्ध) हेतुः, अन्यथा सव सर्वेण प्रव्याय्येतेति तत्र संबन्धं प्रतिपादयितुमाह-- 

ज्ञानं प्रथोक्तबाद्यो ऽथः स्वरूपं च प्रतीयते। 
चाब्दैरचरितेस्तेषां सम्बन्धः समवस्थितः। १ ॥ 

प्रयोगेणाभिञ्वलितैः शब्देस्ितयमवगम्यते-आत्मीयं रूपम , अथश्च फल- 
साधनः, प्रयोक्तरभिप्रायश्च । न चैतदसति संबन्धे नियमेन घटत इति वास्तवः 

अम्बा 
बद्धश्रद्धाश्चरणयुगल्े वत्सा अङ्कपाल्यो- 

ग्खानिम्लाना उरसि महति व्याप्तमण्डेऽऽतिभीताः 
कण्ठे मालीङतफणिपतो सस्पृदाश्चार वक्त्रे, 

पत्युमध्नि प्रणतिपदषा दृष्टयः पान्तु मातः ॥१॥ 
नमामि जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारकारणम् । 
वारणास्यस्य जनकं वारणं विपदां महः ॥२॥ 

जातिद्रव्ये एकेकम्ुभयं वा शब्दाथं इति दशंनमेदेन प्राक् समुदेशद्वयेन व्यवस्थाप्य 
ताच्छब्देन तत्तदथस्यासिधाने तयोः सम्बन्धो निमित्तम्, अन्यथा स्वोऽथः सर्वेण शब्देन 
प्र्याय्येतेति प्रत्ययसंकरप्रसङ्गः, अतो व्यवस्थितं पुरुषसमयागोचरं तयोः सम्बन्धं शाश्वतिकं 
प्रतिपादयिवुमाद- ज्ञानं परयोक्तरिति । 

अयमथः--उच्चरितैः = स्वानुरूपध्वनिभिरभिग्यक्तैस्तत्तच्छन्दैः प्रथोक्तः पुरुषस्य 
ज्ञानम् = तत्तच्छब्दस्य तत्तदथं प्रयोगदेव॒भूतम्, तन्मूकः प्रयोक्तरमिप्रायश््च, 
“अस्मासदादयमर्थो बोद्धव्यः इतीच्छारूपः । तत्तच्छन्दस्य स्वरूपञ्च प्रतीयते यत इति रोषः । 

अतस्तेषां शब्दार्थानां परस्परं सम्बन्धः समवस्थितोऽनादिर्नित्यो, न त॒ पुरुषसमयक्रतः । 

शब्दाथयोः शान्दबोघस्य चानादित्वात्। तदुक्तं पस्पशायां वार्तिके -““सिद्धे शब्दाथ- 
सम्बन्धे, रोकतोऽथप्रयुक्ते शाछ्ञेण धमं नियमः क्रियते इति । 

उक्तञ्च मीमांसकमूषंन्ये-- 
८“आओौत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थैन संबन्ध इति । 
अनौसपत्तिक इत्यस्य स्वाभाविकोऽनादिनित्यसिद्ध इत्यथं इति ! 
अयं भावः-जिहग्रोपाग्रमण्यमूल्ानां कण्ठताल्वादिरूपतत्तत्स्थानाभिघातरूपेण प्रयोगेण 

स्वजन्यध्वनिद्वाराऽभिज्वल्तिः प्रकाशितैः स्फोटस्पैरान्वरेः शन्दैलितयं प्रतीयते। आत्मनः = 



२२२ सटीके वाक्यपदीये 

संबन्धावसायो न सामयिकः खब्दाथंयोः सम्बन्ध. अभिधानियमनादनदेः। अत 
एव समवस्थित इत्याह । स्वभाव एव निरूढो न तु पुरुषेण निवेशित इत्यथेः। 

तच्र स्वरूपमन्तरङ्गमभिधेयमिति तेन मुख्यसंबन्धोऽभिधाननियमः। अत 
एवास्यथापि पाठक्रमे सामथ्यौत् स्वरूपे प्रथमं प्रतिपत्तिर्विभजनीया । ततोऽध्यस्त- 
स्वरूपेऽर्थेऽथेक्रियाकारिणी्याभ्याम्थैस्वरूपाम्यां रब्दस्य वाच्यवाचकभावसंबन्धः. 
प्रयोक्त्रभिप्रायेण तु सह कायोकासणभावः। 

ननु (च) बाच्यवाचकभावलक्षणः संबन्धः प्रस्तुतः। तत्र कः प्रसङ्गो ज्ञान- 
स्वरूपयीः, सव्यम् । सवंपाषद् पुनरिदं शास्त्रमिति ये बाद्यस्याथस्य शब्दवाच्यत्वं 
नेच्छन्ति तन्मतोपसङ्ग्रहाथं वक्त्रभिप्रायारूढस्यव शब्दार्थत्वे तत्र कायीकारणमाव- 
संबन्धमाह् । 

यथाहुः- 
वक्ठृठ्यापारविषयो योऽर्थो बुद्धौ प्रकाराते । 
प्रामाण्यं तत्र शब्दस्य नाथेतन्त्वनिबन्धनम् ॥ इति । 

वन 

शब्दस्य स्वरूपम्, अर्थश्च प्रव्तिनिवरस्यन्यतररूपस्य फठस्य साधनीमूतः, प्रयोकतु्ञानं 
शब्दप्रयोगहेतुभूतम्, तज्जन्यः प्रयोक्तरमिप्रायस्व प्रयुदुश्चारूप इति । जानाति इच्छति यतते 

चेष्टते इति क्रमनियमात् । न चैष प्रतिनियतन्नितयावगमोऽस्ति शब्दाथयोः स्वाभाविके 
प्रतिनियते सम्बन्धे घय्त इति वास्तवस्तयोरवसीयमानः सम्बन्धो न पुरषसमयकृतः शब्दाथयोः 
सम्बन्धः । श्द्ा द थ॑बोघस्यानादित्वेनानादेरेव शब्दाथं संबन्धस्यामिधाननियामकस्वात् | अतएव 

कारिकायाम्--समवस्थित इत्युक्तम् । स्वभावत एव निरूढः = प्रसिद्धोऽनादिः, न वु पुरुषेण 

तत्तदरथँषु समयं द्वारीकृत्य निवेशित इति तदथः । तत्र सत्छखपि त्रिषु ज्ञानादिषु शब्दाभिषेयेषु 
रब्दस्य बाह्यं स्वरूपं मानसं रब्दस्यान्तरङ्गमभिषेयमिति तेन मानसेन श््देन सह बाह्यस्य 
ग्दस्य मुख्यः सम्बन्धो बाच्यवाचकमावलक्षणोऽमिधाननियमः=अमिधायाः चम्दश्चक्तेनियामकः। 

अतव = शब्द्रस्वरूपस्याऽमिषेयश्यान्ठरङ्गतवदिव श्ान्दक्रमादार्थक्रमो बसीयाच् इति 
मीभरंखिनिर्घारितेन न्यायेन-ज्ञानं प्रयोकतु्बाह्योऽथः स्वरूपञ्च इति पाठकरमं सामर्थ्याद् 
व्यत्यस्य शग्दसररूपे एव प्रथमं शाब्दी प्रतिपत्तिविभजनीषा । ततस्तादस्म्यिन अन्दाध्यस्त- 
स्वर्पेऽर्थक्रयाकारिण्यथं इति आम्याम्थस्वसूपाभ्यां सदशन्दस्य वाच्यवाचकमावखश्चणः 
सम्बन्धः । प्रयोक्तरभिश्रयेण सह तु कार्यकारणभावशक्षणः स इति । 

ननु वाच्यवाचकमभावलक्षणः शन्दार्थयोः सम्बन्धः प्रक्रान्तः | तत्र कः प्रसङ्गो श्लान- 
स्वरूपयोरिति चेन्न । सवं पर्षदं पुनरिदं यामिति अभिदुक्तोक्तेयं बाह्स्यार्थस्य शम्दवाच्परत्वं 
नेच्छन्ति । तन्मतोपसंग्रहार्थं वक््रमिप्रायारूदस्येव मानसस्य चन्दार्भतस्वीकारे तत्र तयोः कार्य 
कारणमावः सम्बन्ध इपि सूचयिदं तयोरुपन्णसः । यथाहुः-- 

वक्नृव्यापारविषयो ब्रोऽथों बुद्धौ परकाश्चते । 
्रमाष्यं चत्र शब्दस्य नार्थतत्वनिबन्धनम् ॥ दति ॥ 



सम्बन्धसमुहेशः २२दे 

अत एव द्विविधः संबन्धपदार्थो व्यवतिष्ठते, योग्यताकायेकारणभावश्च । अध्यासस्तु 
द्रयोरपि परमाथे एव, न परथग्रपः ॥ १ ॥ 

यथा चेहोपचारसत्तासमाविष्टं वस्तु शब्दाथंः वक्ष्यति तथा कार्यकारणभावोऽपि 
सम्बन्धः स्वरूपस्य तु मुख्यमेव वाच्यत्वमित्याह्-- 

प्रतिपत्ति म॑वत्यथं ज्ञाने वा संदयः कचित् | 
स्वरूपेषुपरन्धेषठ व्यभिचारो न विद्यते ॥ २॥ 

अयं गौरयमर्थ इति शब्दाथंयोरमेदावभासनात् स्वरूपमसिदघधदेव रब्दोऽथं- 
मसिधनत्त इति निश्चीयते । स्वरूपाचिवेकेनेव द्यथंपरामर्योऽसिधानप्रुच्यते ! वृद्धन्य- 
वहारात्तथेव संबन्धव्युसत्तेः । तथा हि अयं गौरिति सङ्केतः क्रियते, मेदेनैव घट- 
शब्दस्यायमथं इति तु व्याख्याठृभूमिनं व्यवहारदशा अत्रापि । चायमिति शब्दाभेद 

अयमर्थः --वक्तर्व्यापारस्य अभिप्रायरूपस्य विषयो योऽथों बुद्धो प्रकाश्चते तत्रार्थ शब्दस्य 
प्रामाण्यम्, नाथं तचखनिबन्धनम्, अथेसत्यत्व प्रयुक्त शब्दस्य प्रामाण्यमिति । एवञ्च द्विविध 

सम्बन्धपदार्थो व्यवतिष्ठते योग्यताकायंकारणभावश्चेति । 
त्र योग्यतारूपः सम्बन्धो बवच्यवाचकमभावच्क्षणस्य सम्बन्धस्यानादेरेवानादिः 

प्रयोजकः । कार्यकारणमावस्वु सम्बन्धः प्रागुक्त एव । शब्दाथंयोः परस्पराध्यासलक्तणसम्बन्धस्तु 
परागुक्तयोदंयोरपि सम्बन्धयोर्मियामकतया मृलमूतस्तिषठत्येवेति स्वरूपेणापरमार्थोपि दयोः सम्ब- 
न्धयोमूलस्वेनाब्यमिचारित्वात् परमाथ एवैकरूपो, नतु दयोः प्रथग्रूप इति ॥१॥ 

यथा च उपचारसत्तासमाविष्टम् = शब्दे ध्वन्यभिव्यक्तं स्फोटे योऽ्थस्य 
उप्रचारस्तादात्म्याध्यासमूलकः सोऽयमित्यारोपस्तेन सत्ता समाविष्टम् । सत्तावद् = 
आरोपप्रकारीभूतमसदपि वस्वुशब्दस्या्थं इति इदहाग्रे व्यति तथा वाच्यवाचकभवि 
हव कार्यकारणभावोऽपि तयोः सम्बन्ध इत्यपि इदहैवापरे वक्ष्यति । एवञ्चार्थस्यारोपितत्वात् 
तेन सद शब्दस्य वाच्यवाचकभावरूपः सम्बन्धोऽपि आसेपित एव । बाह्ये ध्वन्यभि- 
व्यक्तं परभवणगोचरे र्दे अन्तरस्य शब्दस्वरूपस्य तादात्म्यन्तु मुख्यमिति अन्तरस्य 
दाग्दस्वल्पस्य तद्वाच्यत्वमपि == तेन सहवाच्यवाचकभावसम्बन्धोऽपि स॒ख्य णएवेत्याह-- 
प्रतिपत्तिभवत्य्थं इति । ४4 

अयमर्थः -- शब्दैरच्च!रितैगहीतश्चक्तिकस्य अथ बाह्य प्रतिपचिर्मवति) क्वचित् 
शक्तिग्रहाभावे अयदीतशक्तिकस्य ठ अथं प्रयोक्तुक्ञने वा संशयो भवति । शब्दस्वरूपेषु 
ठ उपरुन्धेषु श्रोत्रेण गहीतेषु स्यु व्यभिचारः । रान्दस्वरूपविषयकस्य निश्ष्चयस्याभावः, न 
विते! अतोऽ्थज्ञानयोग्यमिचरितप्रतिपत्तिकत्वात्तयोर्वाच्यत्वमगुख्यत्वम् । शब्दस्वरूपस्य वु 
अन्यभिचरितप्रतिपकत्तिकत्वान्सुखयं वाच्यत्वमिति । 

अयं भावः- गोशब्दस्य कोऽथं इति प्रन कदाचित् "अयं गोः" इति कदाचिच (अय- 
मथ इ्यत्तरम् । ताये शब्दाथंयोरभेदाकंभासनात् स्वरूपममिदधदेव शब्दोऽथमभिधत्त इति. 
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एव । यदा गौरियुच्यते तदायं सास्नादिमानर्थो बोद्धन्य इत्यप्ययमित्यभेदेनैव 
पराम सङ्कत्रबृत्तिः । व्यवहारफटो हि सङ्केतः। यथा च छौकिके व्यवहारे प्रतीति- 
स्तथासौ न्याय्यः । अभेदेन च तच प्रतीतिः। 

प्रतीतौ हि किञ्ित्तटस्थमेव तामननुप्रविशदेवोपायमाच्रं दृष्टं यथेद्दरियम् । 
किञ्चित् पुनस्तत्रानुप्रविश्चदेव प्रतीतिं जनयद् व्यधिकरणं भवति दण्ड इव, यथा 
धूमादि लिङ्गम् । शब्दस्तु न जनकतामात्रेणाथभ्रतीतौ संबन्धमनुभवति, अपि तु 
तत्राथः शब्दथमानः शब्दमय एवावभाति । तादश एव हि स प्रतीतिस्वभावः। 
रूढत्वाच्च न भमः । 

निक्ष्चीयते । दितीयेपि इदं शब्दार्थशब्दयोः स्वस्वाथम्थां सहमेदावसायः स्फुट एव । स्वरूपा- 
विवेकेनैव = स्वरूपामेदेनैव ह्यथंपसमशो ऽभिधानं शब्दव्यापार उच्थते । बृदधग्यवहारात्तथेव = 
शब्दस्वशूपाविवेकेनैव तत्तच्छब्दानां सम्बन्धध्युव्पततेः ~ क्तिग्रहात् । तथादि-- अयं गौरिति 
दष्दार्थयोरमेदैनैव संकेतः क्रियते | प्तस्य भेदेनैव व्याख्यानम्) षय्शब्दस्यायमथं इति तु 
व्याल्यातृभूमिः = व्याख्यातृष्वेव ग्यवहारः, न तु सवंजनसराघारणी व्यवहारदशा । अत्रापि च- 
अयमिति-इदं शब्दामेद एवार्थं । यदा गौरितयुच्यते त दराऽयं सारनादिमानथं बोधव्य इत्यथं- 
परामश फरुतया 1111 यकर किक- 
ग्यवहारा्थमेव तत्तसदानां तत्तदथं संकेतः क्रियते ) अतो यथा शेकिके व्यवहारे ५ 
प्रतीतिस्तथा संकेतो न्यायः} लौकिके व्यवहारे च शब्दा्थयोरमेदेनेषव प्रतीतिः। अतएवाथै- . 
प्रतीतावपि चन्दस्वरूपं जनकमपि अब्यमिचारितयाऽवभासते } 

ननु नेदं युक्तम्-उपायस्योपेयेऽननपरवेदरनात्) तथाहि प्रतीतौ किञ्चित्तरस्थमेव 
तामननुप्रविशदेवोपायमात्रं दृष्टम् । यथा इन्द्रियम् । किञ्चित्तु प्रतीतावनुध्रविशषदेव प्रतीतिं 
जनयद् जनयित्वा व्यधिकरणं भवति । यथा दण्ड इव धूमादिलिङ्गम् । 

अयं भावः--यथा कारो देतुर्दण्ड उपेयेऽनुप्रविश्येव = उपेथेन सह संबन्ध्येव उपेयस्य 
जनको मवति । जनित्वा च ततो व्यधिकरणो भवति तथा ज्ञापको देव॒धूमादिरूपं लिङ्गम् 
उपेयभूतां बहविभ्रतीतिमनुप्रवि्यैव तां जनयति 'वहिव्याप्यधूमवान् पवत" इति परामर्शास्मिकाम् । 
जनयित्वा च ततो व्यधिकरणो भवति) बह्धिमान् पवेत इति । श्न्दस्तु द्वयीमपि जनकत्वमर्यद्- 
मतिरशेते। यतः स न जनकतामत्रेणार्थप्रतीतौ विषयत्वरूपं सम्बन्धमनुभवति, अपितु शचब्द- 
लन्यायामर्थप्रतीतौ अर्थः शग्यमानः = श्दात् प्रतीयमानः शब्दमय एव = शग्दस्वरूपभूत एव 
शन्दालिङ्कित एव अवभाति । वाहश्च एव हि सोऽरथप्रतीतिस्वभावः) स च शष्दामिन्नाथ- 
प्रत्ययाज्ञोकेऽत्यन्तं रूटःनप्रसिद्ध इति देहादिष्वात्मप्रत्ययवद् यावद् व्यवहारमनाधितत्वान्न भ्रम । 

पदुक्तमद्ेतमतनायकैः-- 

: देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः । 
लोकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणखात्मनिस्चयात् ।। इति । 

यावद् व्यवहारमबाधितत्वेऽपि शब्दाथयोरमेदो न वस्तुभूतः, किन्त्वाध्यासिकं प्य । 
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न॒ न वणैमाराथं समुपलभ्यते । दशनानभिज्ञो देवानां प्रियः । इह शब्दो 
नाम वाचकः स उच्यते, योऽयं चिच्छक्तेवीगात्मा व्यापारः शब्दनापरपयोयोऽत्रय- 
माणोऽप्यु्पाशचुप्रयोगे शब्द् इति उयवदियते यतः । तस्य च प्रथममुद्धि्यमानावस्थस्या- 
विभागापच्नशष्दाथेमयस्वभावस्य परवागात्मना स्वकूपेणावस्थानम् । परतस्त प्राण- 
व्त्यनुप्राणितमनोभूमिसमवलम्बितनिजस्वभावस्य  वाच्यवाचकरूपसिन्नराखा- 
दयावरम्बिनः समवस्थानम् । 

अस्यां च सध्यमावस्थायां परामशेनात्मा वाचकः शब्दोऽभिन्नचैतन्योद्रेकारिमिकां 
परबागवस्थामव्यजन्नेव स्वशूपवाच्यमुखेन तस्सं भिन्नमथं परामृरति सामानाधिकर- 
ण्येन, गौरयमर्थ इति । तथा च स बाच्योऽर्थो वाचकाध्यासवानुच्यते ¦ तदनु च स 
एव परामशेकः शब्दः पूवीवस्थावष्म्भेनैव स्थानकरणासिहननात्मावस्थोपारूढः श्रवण- 
विषयतायोग्येनात्मना विभिन्नवाच्यवाचकह्पतया व्यक्तिमासाद्यन् स्फुटीमवती 
स्येतावती राब्दव्याघ्रिः । ततश्च परवाग्रपनिष्पन्दाव्मकस्यास्य शाब्दस्य तद्र पानुगमा- 
छव्दनास्मकव्यापाररूपस्य स्वस्रामानाधिकरण्ये नाथरूपशब्दनादसेदेनैवैकया वृत्त्या 

स्वरूपविशेषेण विशिष्टम्थीयिधानमवतिष्ठते । तद्यथा श्युक्तः पटोऽरमिति श्ुक्तगुण- 

ननु न व्ण॑मालर्थे समुपरम्यत इति चेद् , दशनानभिज्ञत्वादेवें ब्रवीषि, अतः श्रणु 
तावद् शब्ददशंनरहस्यम्। 

इह शब्दो नाम वाचक उच्यते अस्ति च चिच्छक्तर््यापारद्रयम् । बागात्मा च, ज्ञानात्मा 
चेति । तत्र वागात्मा प्राणव्रृत्याऽनुग्दीतोऽभिग्यज्यते । ज्ञानात्मा ठ मनोडत्या तत्र योध्यं 
चिच्छक्तर्वागात्मान्यापारः शब्दनापरपर्यायोऽत्रयमाणोऽप्युपांशपरयोगे यतः शन्द इति व्यवहियते 
सः । तस्य च प्रथममुद्मिव्रमानावस्थस्याविभागपन्नस्ब्दार्थमयस्वभावस्य परवागात्मना खरूपे- 

णावस्थानम् । यतः परा वाग् इति भ्यवहियते । एतस्याश्च मूलचक्रं समवेस्थानम् । तदनन्तरन्द्- 

मृढचक्रादुध्वमागच्छत् प्राणवृत्यनुप्राणिवमनोभूमिसमवरुम्बितनिजस्वभावस्य वाच्यवाचकरूप- 
भिन्नशाखादयावरम्बिनो मध्यमवागात्मना हृन्नाभिचक्रयोमध्ये समवस्थानम् । इयञ्च मध्यमा वा- 
गुच्यते । अस्याञ्च मध्यमावस्थायां परामश्षंनात्मा = परामृहयमान एव, नठ॒॒ बहिः श्रयमाणः 
वाचकः शब्दः म्वाभिन्नस्य चैतन्यस्योद्रेकात्मिकां = किञ्चिदुन्मीरनात्मिकां, परवागवस्यामत्य- 
जन्मेव स्वरूपवाच्यमुखेन = शब्दस्वरूपं स्ववाच्यं द्वारीकृत्य तदमिघानद्वारेण, तत्संभिन्नम् = 
तदभिन्नम् , अर्थं सामाधिकरण्येन = स्वामेदेन, परामृशति = अवबोधयति, गौरयमथं इति । 

एवञ्च स बाच्योऽथों बाचकाध्यासवान् = बाचकस्य शब्दस्य यः स्वरिमन् तादल्मयेनाध्या- 

सस्तद्वान् = तद्बिषयवावान् उस्यते। तदनु च स एव परामश्चकः = स्वसामानाधिकरण्येन अथस्य 

परामद्य॑कः शब्दः पूर्वावस्थामवलम्बमान एव स्थानकरणाभिहननात्मावस्थामुपारूटः = उपगतः, 
भरवणविषयतायोम्येन स्वरूपेण बाच्यबाचकरूपतया मेदेन व्यक्तिम् = भआविमावम् , आसादयन् 
स्फुटीभवति । इयञ्च वैखरी वागुच्यते 

, एकावती खलु अवस्था्रये परा-मध्यमा-वैखरीरूपे, देश्चत्रये वा नाभिदहृत्कण्ट्- 
कूपरूपेः शब्दस्य व्याधिः प्रयोक्तसम्बन्धिनः, नत्ितोऽन्यत्र, भरोतृसम्बन्धिनस्तु भवणाः 

२९ 
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च्ुरणया सकृदेव विशेष्यपटप्रत्यवमशेः । न ह्यत्र छुक्तगुणस्य प्रथक् परामशः । एवं 
घटोऽयमिति प्रधानमतविशेष्यानुप्रवेशेनैव षटस्वरूपपरामरशं इत्येकेवेयं शाब्द्- 
नार्मिका प्रतीतिः शब्दाथयोः। 

कचित्त॒ स्वरूप एवं विश्रान्तिः । तदयथा-“अभ्रिमन्तोदात्तमधीष्व,' 'अम्रटंक 
हैव्यादो । अत्र द्यनुकायं स्वरूपमेव प्रधान्येनावस्थितम् । बाह्या्थप्रतिपिपादयिषायां 
त॒ स्वरूपाथेयोः सम्भेदेनैवावभास इति न प्रथक् स्वरूपप्रविमशोः, अपि तु स एत- 
स्यापि यतस्तदभेदभाजोऽथेस्य । घट इति हि घटशब्देनाथंवत् स्वरूपमभिधयेव 
विषयीक्रियते । ज्ञानशब्दप्रदीपाख्यो हि प्रकाश्चा येनैव प्रकाशेन परं प्रकादायन्ति 
तेनैवास्मानमपि । तथा च ज्ञानम्थं प्रकाशयति, प्रथयति तथैवात्मानमपि प्रकाश- 
यति । एवं प्रदीपो रूपमामासयन्नात्मानमप्याभासकिषयमभावोपगमनेन प्रकाराथति । 

र ५, 
तथा शब्दोऽपि बाचकोऽथमसिधीयमानतया प्रकारायन्नात्मानमसिधयेव- 

प्रकारायतीव्युचितम् । न तु भ्रोतरेद्द्रियविषयमावोपगमनेन अथंसामानाधिकर- 

दि देशब्धाप्तिरस्थेवेतोऽन्यत्ापि । ततश्च परवाग्रपनिष्यन्दात्मकस्य ~= परवाग्रपविवर्तांतमकस्य 

अस्य वैखरीरूपस्य शब्दस्य परवाग्रपानुगमात् शब्दनात्मकञ्यापारवतः स्वसामानाधिकरण्येन 
स्वार्थरूपस्य श्ब्दनात् = शब्दतो बोधनात्, स्वामेदेनैवेकया इत्या शक्त्याख्यया शब्दस्वरूपेण- 
वििष्ठं स्वार्थस्यामिधान व्यवस्थितं मवति | तद्यथा शुङ्गः पटोऽयम्? इति । अभेदेन युक्छगुण- 

ध्याप्त्यैव युगपदेव विरोष्य पटयप्रत्यवमशचः । नह्यत्र श्॒ङ्कगुणस्य पटात् प्रथक् परामशः । एवं 
घरोऽयम्ः इति सामानाधिकरण्येन षट्शब्द पिश्चयाप्रधानीमूतघय्द्रभ्यात्मकविशेष्यानुप्रवेरोनैव 
प्रकारतया धटश्चब्दस्वरूपपरयामश्च इति रीव्येकैवेथं शब्दनाभिधाप्रतीतिः, शब्दार्थयोः प्रायेण 
स्वं शौकिके वैदिके च व्यवहारे । 

क्वचित्त शन्दस्वरूपे एव प्राधान्येन शब्दस्य विभ्रान्ति । अर्थस्य तु वाचकतासम्बन्धेन 

शब्दे प्रकारतया भानं तत्र। तद्यथा-अभिमन्बोदात्तमधीष्व, अमेटक् इत्यादौ । अच हि सुज्घरक- 
स्याथिशचब्दस्यानुकरणस्यानुकायं शनः स्वरूपमेव छो किकप्रयोगधटकं प्राधान्ये नावस्थितम्। प्राधान्येन 

बाह्यार्थप्रतिपिपादयिषायान्तु शब्दस्वरूपाथस्वरूपयोः संमेदेनैव = असमेदेनैव अवभास इति नार्थात् 
पृथक् शब्दस्वरूपप्रविमशः। अपि वु एतस्यापिनबाह्मस्यापि, तदमेद भाजो अथंस्य = शन्दस्वरूपामे- 
दभाजोऽर्थस्य, य~: उुद्धिविषयत्वं गच्छतः, सः = शब्दस्वरूपप्रविमशं एव प्रविमशः, यतो `घटः 
इति प्रयुक्तेन घटशब्देन अ्थ॑वत्=तद थं इव, शब्दस्वरूपमभिधयेष विषयीक्रियते । ज्ञानशब्द प्रदीपा- 
स्रयोऽपि हि प्रकाशका येनैव प्रकाशेन परं भरकाद्ययन्ति तेनैवास्मानमपि । यथा च ज्ञानम 
प्रकाशयति = प्रथयति, तथेवात्मानमपि प्रकाशयति । एवं प्रदीपो रूपं रूपवद् द्रव्यञ्चामाखयन् 
अआत्सानमपि आभासविषयभावोपगमनेन = आभासुविषयत्वप्रापणेन प्रकाशयति) 

तथा शब्दोऽपि वाचकोऽथंमभिधीयमानतया = भभिधेयतया, प्रकाशयन् आत्मानमपि 

अभिधैव प्रकाशयतीव्युचितम्, ननु शरावणप्रत्यक्चविषयत्वप्रापणेन । भ्रान्त्याऽथसंमेदभापन्नञ्च 
्भ्दस्वरूपमथं इवामिधया परामृ्यमानं शब्दस्याभिधानविषयोऽभिषेयम्। नतु वाचकस्य षस्तुतो 
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ण्यापन्नं च स्वरूपमथेवत् परामृरयमानं शब्दस्य! भिधानविषयोऽभिधेयम् ! न तु 
२ वाचकतायामभिधीयमानतास्ति, परामरोस्य परवागात्मनः कतृ भृम्युपारूढस्य 

प्रकाशस्य वाचकत्वात् । तत्र च पराग्रयमानात्मकवाच्यताविरोधात् । तथा चाह- 

न च वाचकरूपेण प्रवृत्तस्यास्ति वाच्यताः । इति । 
(वा का. २ सम्ब० २६) 

एवं च कृत्वा सवघटरब्दसाधारणं सामान्यरूपमर्थपक्षतिष्षिप्रमथं- 
समानाधिकरणं स्वरूपमस्य वाच्यम्; अथेवत्ततसामानाधिकरण्यात् । त्रापि तथा 
प्रतीतेः, सामान्यरूपर एव च सङ्केतो पपत्तेः, तेनैवार्थस्य सामानाधिकरण्यात्, तथैव 
च व्यवहारे श्रोत्रा प्रतीतेः, तदनुसारेणेव प्रतिपाद्यप्रतिपादकमावार्थमेकपरामशौ- 
वस्थितौ सङ्केतो पपत्तेः । अत एव च स्वाभिप्रायानुसारेण श्रोत्रा वक्तज्ञानस्यालुमानात् 
स्वयं शब्द्स्वरूपाध्यस्तमथेमवबुध्य तथैव वक्तयनुमानमुचितमित्यभेदेनैव धटशब्दा- 
ध्यस्तं प्रयोक्तज्ञानमवसीयते, तथा च ज्ञानमप्यध्यासेरेव शब्दः प्रतिपादयति 
वक्तगतमिति तत्रापि परमाथंदृशाध्यास एव सम्बन्धः । 

लोरीमतानि शब्दाथेज्ञानानि घट इत्येवमवगम्यन्ते । यथोक्तम् - 

अभिधोयमानत्वमस्ति। परामश्ंस्य = ज्ञानस्य, परवागात्मनः = स्फोटरूपस्य कवु भूम्युपा- 
रूढस्य = तत्तद्ष्वनिरूपोपाधिभिः तत्तदर्थपरामशक्रियाकव भूमिकामाप्तस्य प्रकाशरूपस्य 
माचरकत्वात् । तस्य च परामद(रूपस्य पर मृद्यमानात्मकवाच्यताविसेधात् । तथा चाह - 

“न तु बाचकरूपेण प्रचत्तस्यास्ति वाच्यता इति (वा. का. ३ सम्ब° २६) 

कमकत विरोधादिति मावः | 

एवञ्च कृत्वा व्यक्तिमेदेऽपि सवधटशन्दसाधारणमतएव सामास्यरूपमर्थपक्षनि्चित्तम् = 
भ्रान्त्याथसंमिन्नतयाऽ्थवत् पयमृशष्यमानम् , अथसमानाधिकरणम् = अर्थं भिन्नम् शआशब्द+ 
स्वरूपमस्य = तत्तद्भ्वन्यभिव्यक्तस्य आन्तरस्य  स्फोटात्मकस्य रन्दस्य वाच्यम् | 
अर्थसामानाधिकरण्यात् = अर्थसंमेदात् अथं इव शब्दस्वरूपेऽपि अभिघेयस्वेनैव रूपेण 
प्रतीतेः । सामान्यरूपेणेव च शब्दस्वरूपेण सहाथस्य सामानाधिकरण्यात् सामान्यरूप एव च 
शब्दस्य संकेतोपपत्तेः । व्यवहारेऽथंसामानाधिकरण्येनैव शब्दस्वरूपस्य धोघाप्रतीतेः, तदनु- 
सारेणेव चैकस्य परामर्शस्य उपाधिभेदात् प्रतिपाद्यस्ेन प्रतिपादकत्वेन चावस्थितेरपपन्तये 
स्वरूपाथेयोः शब्दस्य संकेतोपपत्तः । शन्दाथयोः संभेदादेव च धोत्रा सवकल्पनानुसारेण शब्द् 
प्रयोगदेवुभूतस्य वक्तृज्ञानस्यानुमानात् । शब्दस्वरूपे ताद्त्म्येनाध्यस्तमयथ स्वयभवदुध्य तथेव = 
शब्दस्वरूपष्यसतत्वेनैव अथंज्ञानस्य वक्तगतस्यानुमानमुचितमित्यभेदेनेव षरशब्दाध्यस्तं प्रयोकत- 
ज्ानमनुमीषते । तथाच वक्तृगतं ज्ञानमपि स्वरूपेऽध्यस्ततयेव दाब्दः प्रतिपादयति इति 
ज्ञानेऽपि परमाथदश्ाऽध्याख् एव = अध्यस्यमानं तादात्म्यमेव सम्बन्धः । तदेवं ल्ोीभूतानि 
परस्पराध्यस्तानि शब्दार्थज्ञानानि षट इत्ये मवगम्यन्ते । तदुक्तम्- 
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न सोऽस्ति प्रस्ययःः......इत्यादि | अत एव गौरित्यत्र कः शब्दः" इति प्रश्रः | 
तदहजौतस्याप्ययमस्त्येव शब्दसं भेदः । सङ्केतसहत्वात् ! एवं च कृत्वा तासये- 
दराध्यास एव ॒ योग्यतायां कायंकारणभावे च फट्तः संबन्धोऽव तिष्ठत इति 
स एव मुख्यः । ज्ञानस्येव च परस्परसडङ्क्रान्तिव्यंवहार इति शब्देन स्वरूपाध्यस्तं 
ज्ञानमपि प्रतिपाद्यते परत्रेति तदपि तस्याभिघयेव प्रततिपाद्यमुपपद्यते । घटमानयेति 
निथुक्तो घटानयनेऽहमनेन प्रेषित इति शबव्दपूवेकमेव प्रतिपद्यते । तदाह 
वार्तिककारः- | 

"न वा शब्दपूर्वको ह्यथ सम्प्रत्ययः” । इति। 
तदेवं खब्दनात्मकेन व्यापारेण परबागास्मनो व्यवहारे प्रवृत्ते प्रकारस्य 

तञ्जीवितत्वादेकराब्दनानुप्रवेशाच्छब्दाथंयोः सामानाधिकरण्यादमेद्ाध्यासाख्य- 
संबन्धविषयता सिद्धा । अविभागदश्ायां तु पर्यन्त्यभिधानायां वाच्यवाचकमेद्ा- 
नुल्खासान्नाध्यासचिन्ता काचित् । इत्थं च छत्व शाब्दैकजीवितत्काद् व्यवह रेऽप्य- 
थस्य तद्षियोगात् तद्धिवतेरूपं विरवं सिद्धमित्यास्तामेतत्, पूवमेव समप्रपंचमस्याथे- 
स्य निरूपितत्वात् । 

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते | 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन मासते । इति ॥ 

(वा का. १।१२३) 
शब्दारथप्रत्ययामितरेतराध्यासादेव गौरित्यत्र कः शब्द इति प्रश्नः । अन्यथा सम्देहान- 

वतारे प्रश्नानवतारात् । तद दर्जातस्य बारश्याऽपि अयमस्त्येव अथं शन्दामे दप्रत्ययोऽध्याससरूपः | 
बाठेन गृ्यमाणस्य तत्तदथें तत्तच्छब्द संकेतस्यानुकूरुत्वात् । एवञ्च कत्वा दात्पयंदष्य्याऽध्यस्य- 
मानं तादात्म्यमेव योग्यतायां कार्यकारणभावे च = राब्दस्यार्थाबबोधयोग्यतायां तस्य तेन सह 
कार्यकारणभावे च, नियामकः तयेोद्ध॑योरपि मूलभूतः सम्बर्धोऽवतिष्ठत इति सख एव शन्दाथयोः 

-मुख्यः सम्बन्धः । ज्ञानस्यापि च शब्दे परस्परसंक्रान्तिः = परस्पराध्यासः व्यवहार इति शब्देन 
स्वरूपाध्यस्तं वक्तृक्ञानमपि प्रतिपाद्यते परत्र = श्रोतरि इति तदपि = वकैतृज्ञानमपि, शब्दस्या 

वद्भिधयेव प्रतिपाद्यमुपपद्यते । "वट्मानय' इति नियुक्तो दि घटानयने अह मनेन प्रेषित इति 
शन पूवंकमेव प्रतिपद्यते । शब्दपूवंकत्वञचा्थप्रस्ययस्य शम्देऽर्थप्रस्यययोरध्यासादेबोपपद्यते । 
सन्यथा सर्वेभ्यः शब्देभ्योऽविरोषात् सर्वार्थप्रत्ययजन्मप्रसङ्गात् 1 तदाह वार्तिककारः "नवा 
शब्दपूर्वा ह्ये संप्रत्यय इतिः । 

तदेवं ध्वनिरूपोपाधिसम्पर्कात् परवागात्मनः स्फोटस्य शब्दनास्मकेन व्यापारेण व्यवहारे 
प्रदत्तं प्रकाशस्य तञ्जीवितत्वात् = व्यवहारपाणत्वात् प्रकाशविषयत्वेन शन्दरर्थयोः एक 
शन्दनाख्यव्यापारखम्बन्धात्, सामानाधिकरण्याच्वामेदाध्यासाख्यसम्बन्धविषयतोभयोः सिद्धा । 
अविभागदशायान्त॒ पश्यन्त्यभिधानायां बच्यबाचकभेदानुल्छासान्नाभ्यासचिन्ता काचित् । 

प्रागुक्तरीत्या एकस्य परामर्शस्य परवागात्मनो वाच्यवाचकभेदो पपरत्तये एव अध्यांसचिन्ताया 
मावद्यकत्वात् । एवञ्च कृत्वा व्यवहारेऽपि अर्थस्य शब्द मात्रजीवितत्वात् , तस्य सद्ा शन्दा- 
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तत्रान्तरङ्गत्वादहेयत्वादसाधारणत्वाञ्च स्वरूपं मुसख्यमभिधेयम् । तत्र हि 
सङ्क तानपेक्षा शब्दस्य वृत्तिः। तच्च जात्यादिपक्षमेदेन ब्रह्मकाण्डे निरूपितम् । 
जसिधानाभिधेयनिमित्तमेदाच्च सिन्नरूपमिति स्वल्येषु इत्याह । तथा हि-कारणसनि- 
वेशि वाचकम्, स्वरूपमथेपक्षनिक्षिप्रं बाह्याभेदेन सञ्चेत्यमानं वाच्यम्, संबन्ध- 
संवेदनसमयानुभतमभिन्नश्रतिविषयनियामकस्वादथे प्रवृत्तिनिमित्तमिति चितयं 
सवेत्राठयसिचारि । व्यवहाराभ्यासाच्छत्तिसाम्याच्च मेतत्त्रितयं विवेकेनावधायत 

यविशेषाच्च तस्स्वषटपमिति व्यवहियते, न तु सवथेवाविसेदात् । अगप्रवृत्तसङ्क तस्य 
अर्थे तद्विषये ज्ञाने सन्देहो जायते, न तु श्रते स्वरूपे, अथापरिज्ञानाश्च किमयं वेद् 
वक्तत्ययमपि वक्वृज्ञानविषयः सन्देहो जायत एवाप्रदृत्तसङ्क तस्या प्यक्षादिसामान्य- 
राब्द्देव चाक्षादौ सन्देहो, न तु स्वरूप इति सिद्धम् ॥ २॥ 

वियोगात् शब्द विवत्तरूपमिदमर्थात्मक विश्वं सिद्धम् ! हदश्च पूवमेव सवं सप्रपञ्चं निरूपित- 
मित्यास्तामेतत् | 

तत्रार्थशचन्दस्वरूपयो सभयो- शग्दायिषेयकत्वेऽपि अथपिक्षया स्वरूषस्यान्तरङ्गत्वात् 

अदेयतवाद् = भव्यभिचारित्वाद् असाधारणत्वाच्च शन्दस्वरूपं युख्यमभिवेयम् । अर्थो हि 
पर्यायान्तरेणाप्यभिधानास्नासाघारणः | स्वरूपन्तु पर्यायान्तराब्रत्तित्वाद साधारणम् । अतएव 

शऽ्टस्वरूपे संकेत(नपेश्चा राब्दस्य बत्तिः । तञ्च शग्दस्वरूपं जातिन्यक्ति सखण्डाखण्डपक्षमेदेन 
ब्रह्मकाण्डे बहुधा निरूपितमिति पुनरुक्तिभिषा ततो विरम्यते 

तच्च स्वरूपमभिधानामिषेथनिमित्तमेदास्च मिन्नरूपम् ! तथाहि-अग्नेटं गिति सत्रवरक- 
मग्निसब्दस्वरूपभभिधानपेव | 'आभेय' इति प्रथोगघटकन्तु अभिधेयमेव \ हर्यादिरूपनानार्थक- 

शभ्दस्वरूपन्तु प्रहृ्तिनिमित्तमेदाद् सिन्नरूपमिति प्रकृतकारिकायां स्वरूपेषु इति बहुवचनमाह 
कारिकाङ्कत् । 

वाय्यवाचकप्रवृत्तिनिमित्तमेदादपि शब्दस्वरूपं भिन्नमिति अन्यथाऽपि वक्तुं शक्यते । 
तथारि-भथसंप्रत्ययकारणकोरिनिविष्टं शब्दस्वरूपं वाचकम् , अथपक्षनिक्षिघं बाह्या्थामिदेना- 
सिधीयमानं वाच्यमिति. अध्यासरूपश्चन्दाथसग्नन्धसंवेदनसमयेऽनुमूतमभिन्नहयादिपदरूप- 
श्रतिविधयानेकार्थानामनुगतस्वेन नियामकस्वाद् = व्याबत्तकत्वाद्, अथे प््रृत्तिनिमिन्तमित्थेवं 

राब्दस्वरूपमेदः । एतच्च त्रितयं सर्वेषु स्वरूपेषु अन्यमिचारि । परस्परं विविक्तमपि । एव 

मेतत् चितयं ब्यवहाराभ्यासात् भ्रवणसाम्बाचच न विवेकेनावधायते | अ्रवणाविदोषास्च तत् 
चरितमपि स्वरूपमिति व्यवहियते, नतु सवेथेवामिदात् ! अण्हीतसंकेतस्य अं तद्विषयके 

ज्ञाने च संदेहो जाय्ते, नतु भरते स्वरूपे । अतोऽयं तद्विषयक ज्ञाने च संकेतसपेक्षाशचभ्दस्य 

त्तिन त॒ तथा शब्दस्वरूपे । संकेताग्रहे भर्थापरिजञानाच्च किमयं वेदवक्ता इत्ययमपि वक्त्- 

ज्ञानविषयः सम्देहो जायत एव । अग्हीतसंकेतस्यापि अश्ादिनानाथसाघारणशब्दादेव 

चाक्षादावथं एव सन्देहो जायते, नतु शब्दस्वरूप इति स्वरूपस्य यखयममिषेयत्वं च सिद्धम् 

इति ॥ २॥ 



२३० सटीक वाक्यपदीय 

संबन्धः समवस्थितः स्वभावत एव निरूढः, न तु सामयिक इध्युक्तम् । तस्य 
सद्भावे लिङ्कमाह-- 

अस्यायं वाचको वाच्य इति षया प्रतोयते | 
योगः शब्दार्थयोस्तच्वमित्यतो व्यपदिश्यते ।॥ ३ ॥ 

अस्यार्थस्यायं शब्दो वाचकोऽस्य शब्दस्यायमर्थ वाच्य इति पषषठयन्यथानु- 
€ क षि क [| 

पपस्यास्त्येव स्वामाविकः शब्दाथेयोर्योग इत्यवसीयते । असंबद्धानां घटपटादीना- 
क 

मेवमन्योस्यपारतन्तरयेण व्यवहारायोगात् । अत एव च स्वाभाविकात् संबन्धाच्छ- 
ब्दाथयोस्तन्वं गोरयमथ इत्यसेदेन जउ्यवह्ियत्त इत्यथः । यदि वा अतः षष्ठयाः 

१ # ॐ भ, 

सकाशशान्तत्तवं स्वरूपं संबन्धस्योच्यते ॥ ३॥ 

नजु षष्ठी संबन्धस्य कायम्, स्वरूपनिवे्चि तु लक्षणमुच्यताभित्याशङ्याह-- 

नाभिधानं स्वधर्मं संबन्धस्यास्ति वाचकम् । 
अत्यन्तपरतन््रत्वाद् रूपं नास्यापदिश्यते ॥ २ ॥ 

सम्बन्धः समवस्थित इति प्रथमकारिकायाश्चतुथपादे उक्तम् । स्वभावत एव लोके 
निरूढोऽनादिः, नतु कव्यचित् पुंसः समयकृतः सादिरिति तदथः । तस्य शन्दाथयोः सबन्धस्य 
सद्धावे छिङ्गमाह-अस्यायं वाचक इति । 

अयमर्थः-- अस्याथस्यायं ख्चब्दो वाचकः, अस्य शब्दस्यायमथों वाच्य इत्यत्र रोषे षष्ठ्या 

सम्बन्धार्थिकया शब्दाथंयोयोगो वाच्यवाचकभावरक्चषणस्तन्मूखभूतश्चाच्यासिकतादास्यलक्षणः 
प्रतीयते । इत्यतः शब्दाथयोश्तच्वममेदो *गोरयम थं दरस्भादौ व्यपदिश्यते = व्यवहियते । यद्या 
अतः षष्ठ्याः सकाशात्तस्वं स्वरूपं सखम्बन्धस्योच्यत इति । 

अयं भावः--अस्याथेस्याय शब्दो वाचकः, अस्य शब्द्स्यायमथां वाच्य इत्यनादिना 
पोरुषसमयानपेक्षेण लोकव्यवहारेणानादिः स्वाभाविकः शब्दा्थयोयोँग इत्यवसीयते । अन्यथाऽत्र 

षष्ठ्यं घ नोपपद्येतेति । असम्बद्धानां घषटपरादीनामेव परस्परं पारतन्त्येण व्यवहारायोगात् । 
अत प्व च स्वाभाविकात् सम्बन्धात् भध्याकिकतादत्म्यलक्षणात् बाच्यथाचकभावरूपसम्बन्ध- 
मूलमूतात् शब्दार्थयोस्तच्वं स्वरं ` गोरयमर्थ' इत्यमेदेन व्यवह्वयत इत्यथः । यद्वा भतः षष्ठ्याः 

सकाशान्तत्वं शब्दार्थयोः सम्बन्धस्य स्वरूपभरुच्यत इति ॥ २॥ 

ननु पष्ठी सम्बन्धस्य तदभिषेयस्य कायम् । एवश्च षष्ठीनिमित्तत्वं सम्ब्धरश्चण- 
मायाति । षष्ठी च न सम्बन्धासाधारणधमं इति न तल्लक्षणं किन्तु उपलक्षणम् ईति सम्बन्ध- 

स्व ल्पनिविष्टं किञ्चिल्टक्षणसुस्यतामित्याशङक्याह--नामिधानं स्वधमेण इति । 

अयमथः--अमिधानम् - षष्ठीव्यतिरिक्तः कोऽपि शब्दः स्वधर्मेण = स्वस्य सम्बन्धस्या- 
च श ~ [| 

साधारणंघम प्रदृत्तिनिम्तीद्स्य, सम्बन्धस्य बाचकं नासि । भनरोत्तराधं हेतुः यतोऽस्य 
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इह पदाथौनां स्वरूपमवधायं तदनुगामिकशब्दनिवेशेन रक्षणं क्रियते । तत्र 
स्वेन असाधारणेन धर्मण स्वभावेनोपरुक्षि तस्य वाचकं प्रत्यायकम् , श्रसिधानं षष्ठो 
व्यतिरिक्तं नास्ति, इदंतया स्वरूपानवधारणात् । गुणा द्रव्याधीना अपि प्राधान्येन 
शुक्त दिशब्देन कदा चिदुच्यन्ते नेवं संबन्ध इति अत्यन्त म्रहणम् । निव्यपरतन्त्रो हि 
संबन्धः परोपाधिस्वरूपः संबन्धिनोः परस्परोन्मुख्यस्वभावो धमंमात्रलक्षणः । ततो 
निष्कृष्य संबन्धशब्देन स्वमप्रधानः संबन्धिरूपतयाभिधीयमानो न साक्षात् सखष्ट 
राक्यत इत्यसंविज्ञानपद्ः कायकगम्यः ॥ ४॥ 

दहि 
उपकारात् स यत्रास्ति घमस्तच्रानुगम्यते। 
राक्तीनामपि सा शक्ितिगुणानामप्यसो रणः ॥ ९ ॥ 

सम्बन्धस्य स्वप्रधानं रूपं केनचिदपि शब्देन कवचिदपि श्युक्छादिवदपि नापदि शयते = न व्यवहियते | 
तत्र हेतुः--अत्यन्तपरतन््रत्वादिति । सदा सम्बन्धि द्रयपराघीनस्वेनैव षष्ञ्या निदंशादिति सदै. 
वास्य घर्मरूपत्वेनैव नि्देशान्नास्यासाधारणधमरूपं लक्षणं केनचिदपि शब्देन निर्देष्टं विज्ञातं 
वां शक्यत इति । 

अयं भावः- इहं पदार्थानां स्वल्पं यदा प्राक् स्वप्रधानतया स्व्ब्द् नावधियते तदा 
तद नुगतशम्दनिवेदो न तस्य तदसाधार्णघमेरूपं लक्षणं क्रियते ¡ तत्र सम्बन्धस्य स्वेनासाधार- 
णेन धर्मेण स्वभाव मतेनोपशक्षितस्य प्रस्यायकं षष्ठीग्यतिरिक्तमिधानं नास्ति । सम्बन्धस्य 
सदा सम्बस्धिद्वमपरतन्त्रसेन सदा धमरूपस्य स्वप्रधानतया क्वचिदप्यनिदंरोन इटन्तया 
स्वासाघारणधमंपुरस्कारेण स्वरूपानवधारणात् । गुणा हि ञ्यक्टादयो द्रन्याघी + अपि कदाचित् 

लुक्छादिश्चब्देन प्राधन्येनोच्यन्ते | श्ुक्छं रूपमिति । 
सम्बन्धस्तु तरैवम् - तस्य सदा संबयिपर्तन्त्रत्वात् इति बोधयितुमव्यन्तेग्रहणम् । 

नित्यं सखम्बन्िद्वयपरतन्त्ौ हि सम्बन्यः परोपाधिस्वरूपः = दिष्टत्वेन परघममृतस्वरूपः, 
सम्बन्धिनोः परस्परोन्पुख्यस्वभावः = परस्परपेक्षानुकखस्वरूपः, धममात्रस्वभावः । सम्बन्धि- 
द्वयात् प्रथक् अपङ्ष्य सम्बन्धरब्देन केवटेन स्वप्रधानः कस्यचिदसाधारणधमस्य सम्बन्धि 
रूपतयाऽभिधीयमानो न साक्चात् स्प्रष्टुम् = भवबोद्धं शक्यते, अनयोरयं संबन्ध ईति, अत 
सम्बन्धोऽसं विज्ञानपदः = पदेन संविज्ञातुमञश्चक्यः, अतः षष्ठी रूपकायमात्रानुमेः । पदेन संविज्ञा- 

तुमरक्यत्वादेव तस्यासाधारणधर्मरूपं लक्षणं न वक्तुं शक्यत इति ॥ ४ ॥ 
पूवकारिकोक्तमेवा्थमग्रिमकारिकयोपपादयिष्यन्नाह--उपकारात् स यत्रास्ति इति । 
अयमर्थः- स सम्बन्धो यत्रास्ति त्रोपकारादस्ति। सम्बन्धिनोः परस्परमरपकारयो- 

पकारकमावादस्ति । अतस्तत्र सर्वैव स सम्बन्धो धर्मोँऽनुगम्यते = धमंरूपतया सम्बन्धि- 
दयाब्रगतस्वेन च ज्ञायते नतु धर्मिरूपतया स्वप्राधान्येन । अतो न तस्य कस्चनासाधारणो 
धमो लक्षणत्वेन निर्देष्टं शक्यते प्रद्रतिनिमित्तमृतः | तेन रूपेण सम्बन्धस्याज्ञायमानत्वात् | 

ननु तत्तद्भावगता शक्तिर सभ्बन्भोऽस्तु इति चेत्ततराद-शक्तीनामपि सा शक्तिरिति | 

# 



२२२ सरीके वाक्यपदीये 

उपकार्योपकारकयो रुपकारप्रभावितः संबन्धोऽसंबद्धानायुपकाराभावात् । 
धम इति निव्यपारतन्त्यमाह । धर्मित्वे स्वातन्त्यात् संबन्धान्तरम्राप्न रनवस्थापातात् | 
न च राक्तिरेव संबन्धः, राक्तोनामप्याधारपारतंत्रये नियतका्यंजनने च संबन्ध 
एव नियामको यतः, गुणानामपि च द्रव्याधितत्वाबस्थापकः संबन्ध एवेति परत- 
्त्राण्ामप्युपकारकत्वात् सवत्रानुमीयमानस्वरूपो नित्यपरतन्नः ॥ ५॥ 

र 

नन॒क्त एव संयोगसमवायलक्षणः संबन्धः पररिति कोऽतिशयस्तस्रतिपादन 
इत्याशङ्याह- ॥ 

तड मंणोस्तु ताच्छब्यं संयोगसमवाययोः 
तयोरप्युपकाराथां नियतास्तहुपाधयः ॥ वे ॥ 

सा = सम्बन्ध एव, शक्तीनामपि आधारपराधीनत्वे नियतकायंजनने च शक्तिः = नियामकः, 

अतो न तस्य शक्तित्वम् | अनवध्थासिया शक्तीनां शक्तिनियामकत्वाभावात् । द्वितीयशक्ति- 

पदस्यार्थानुगुण्येन नियामके लक्षणा । सा इति शक्तिरूपस्य विधेयस्य लिङ्गमाभित्य पुंसोऽपि 
छ्ीस्वेन निरंशः \ तदाः शिष्टा---“उद देश्यप्रतिनिदश्य गोरेक्यमापादयत् सर्वनाम पयायेण 
तत्तलिगङ्गमाग् भवती, ति । प्रतिनिरदैश्यमत्र विघेयमूच्यते । मसो सम्बन्ध एव गुणानामपि 
गुणः, तत्तद्द्रव्याधितत्वत्यवस्थापकः । द्वितीयगुणपदस्य लक्ष णयाऽ्थाम्बयानुगुण्येनायमर्थः। 

अतो नायं गुणरूपोऽपि । गुणानां गुणनियामकत्वस््राभाग्याभावादिति । 

अयं मावः--द्रयोः सम्बन्धिनोः ` परस्परशूपकार्योपकारकमावापन्नयो रुपकारानुमेयः 

खद सम्बन्धः | परस्परमसम्बद्धानापरुपकाराभावात् । अत्र घमं इत्युक्त्या सम्बन्धस्य सदा 
सम्बम्धिपराधीनत्वं व्यनक्ति । भ्रियमाणस्येव धमेत्वदर्शनात्। धर्मित्वे तु तस्य प्राधान्यात्, 
तत्र कस्परचित् धर्मान्तरस्य सम्बन्धान्तरप्रासेरनवस्थापातात् । तत्तद्भावानां प्रसिद्धाशक्तिरेव 
सम्बन्ध इति तु न । शक्तौनामपि आधारपराधीनत्वे नियतकार्यजनने च सम्बन्धस्येव नियाम- 
कत्वात् । सम्बन्ध एव च गुणानामपि द्रन्या्चितस्वन्यवस्थापक इति नासो ुणरूपोऽपि । एवं 
शक्तिगुणादीनां सर्वषां परतन्वाणामपि उपकारकत्वात् । उपकारेण सर्वत्रानुमीयमानस्वरूप- 
सत्वः सम्बन्धो नित्यं परतन्त्र एवेति ॥ ५ ॥ 

ननूक्त एव भावानां परस्परमुपकार्योपकारकभावनियामकः संयोगसमवायस्वभावः 
संबंधो नैयाचिकादिभिरिति कोऽत्र विरोषस्तत्परतिपाःने इत्या्यङ्क्याह--तद्धमंणोस्तु ताच्छभ्- 

मिति। 

अयमर्थः--तद्धमंणोः=तस्य सम्बन्धस्थेव धमै: पारतन्त्यरूपो यगरोस्तौ तदर्माणौ तयोस्वु, _ 
मयोगसमवाथयोस्ताच्छग्यम् । तस्य सम्बन्धस्थेव शब्दो ययोस्तौ तच्छब्दो तयोर्मावस्ताच्छ- 
ग्यम् । नित्यं परतन्वे षष्ठ्यादिबाच्ये सम्बन्धशग्दो मुखयः, संयोगसमवाययोस्वु परतन्धत्वरूपधमं- 
साम्येन गौणः स्र इति भावः| यतस्तयोरपि = संयोगसमवाययोरपि स्वतन्त्रपदार्थवरस्वगतो- 
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पारतन्त्र्यं संबन्धरक्षणसिति संयोगखमवाययोद्रेव्यगणादिष्ठ तन्तवात् संबन्ध- 
राब्दभ्रधृत्तिः । तस्य संबन्धस्येव धमे: पारतन्त्यटक्षणो ययोस्तौ वद्धर्मणौ । स्वकूप- 
मत्रेणदहि तौ संवन्धमनुह्करंतः तथा च तस्य संबन्धस्येव शब्दस्तयोः, गौण 
संवस्धश्रब्दः संयोग त्रमवाययोः, न तु मुख्यतस्तावेव संबन्धः । 

तथादहि--यदा स्वतन्त्रपदाथौन्तरवत् तयोरपि स्वगतोपाधिविवक्षा तदा 
तदुपक्रियमाणत्वात् स्वातन््ये सति पारतन्त्यामावात् स्वतन््रपद्ाथेवत् संबन्धरूपता- 
हानिः। उ. काराथ उपकारमप्रयोजनाः । नियतः असाधारणाः । तुषाध~ इति संबन्धस्य 
उपाधिःःघाम् , असंबन्धानामनियामकत्वात्। इत्थं चो पाधिमन्तौ स्वतन्त्रौ यौ 
ययोश्चोपाध्यवच्छेदे संबन्ध उपयोगी तो संयोगसमवायौ कथमुपाधिषूपेण परतन्त्रेण 
संबन्धेनैकातम्यं भजेतामिति स्वाश्रये संबन्धिप्रतीतिहतुस्वात् संबन्धसधमीणौ तो ॥६॥ 
1 ~ १ 

पाधिविवश्चायां व्यवच्छेदरूपोपकारार्थाः नियताः == असाधारणाः, तदुपाचयः = तयोः संयोगसम- 
वादयो रुपाययः, संयोगत्वसमवायत्वरूपाः, तत्सम्बन्धरूपा वा इति } तथा च षष्ठ्यादिवाच्यः 

सम्बन्धो नित्यं परतन्त्र , संयोगसमवायौ तु घरपटादिरूपस्वतन्श्रपदार्थवत् कटाचित् स्वगतोपाधि- 

विक्षायां स्वतम्त्राबपीति निचयं परतन्तरत्वामावान्न मुख्यया वस्या सम्बन्धपदाभिषेयौ इत्या- 

यातम् इति | 

अयं मावः--पारतन्त्यं सम्बन्धधमं इति संयोगसमवाययेो द्रेव्यगुणादिषु पारतच्त्य- 
स्वाद् गौण्या इत्या तत्र सम्बन्धश्चग्द प्रवत्तिः ¦ तस्य सम्बन्धस्येव धमः पारतन्त्यलक्षणो ययोः तौ 
तद्धर्माणौ स्वरूपमात्रेण हि = स्वध्य पग्बन्धस्य रूपं पारतन्त्यलश्नणः साधारणो धमंस्तेनैव केवकेन 
हि तौ = संयोगसमवायौ सम्बन्धमनुकुखुतः, नतु नित्यपारतन्न्यलक्षणेनासाघारणेन धर्मण, तथा 

- च त्य सम्बन्धध्येव जन्दस्तयोः संयोगसमवाययोः सम्बन्धशब्दो गोण इति यावत् । नतु 
वस्तुगत्या संयोगसमबायाचेव सम्बन्धः । 

तयाहि--यदा स्वतन्त्रपदार्थघरादिवत् स्वगतोपाधिविवक्ष्या तयोरपि संयोगः समवायं 
इति प्रयोगस्तदा ताभ्यामुपाधिभ्यां तयोव्य॑बच्छेदरूपो पकार्यस्य क्रियमाणत्वात् तयोः स्वातन्न्ये 
संति पारतन्त्यामावाद् घयदिरूपस्वतन्त्रपदार्थवत् तयोः सम्बन्धरूपताहानिः । कारिकायासुप- 
काराथ इत्यस्य उपकार प्रयोजना इत्यर्थः | नियता इत्यस्यासाधारणा इति । मग्यभिचरित- 
स्वरूपस्य नियतत्वस्यासाधारणत्वस्मनियतत्वात् । तदुपाधय. इत्यनेन सम्बन्धस्य प्रतियोगी 
उपाधिरषा संयोगसमवायादीनामिति लभ्यते, सम्बन्धरहितानामनियामकव्वात् ¦ विग्रहस्तु 

. तयोरुपाधय इत्येव । इत्थं चोपाधिमन्तौ, अतएव स्वतन्त्रौ धर्मिभ॒तौ यौ, ययोश्चो 
, पाधिङकृतावच्छेदे सम्बन्ध उपयोगी, असम्बद्धानामनवच्छेदकत्वात् ! तौ संयोगसमवायौ 
 कथमुपाधिरूपेण परतन्बेण सम्बन्धेन तादात्म्यं मजेतामिति संयोगसमवायौ स्वाश्रये स्वप्रति- 
, योगिमृतस्व मंबन्धिप्रतीतिदेतुत्वात् सम्बन्ध सदश्च, नठु सम्बन्धाविति ।६॥ 

, , तत्र संयोगस्तमवाययोमध्ये संयोगस्य द्रन्यमाच्रदृत्तित्वादल्पाभयस्वेन सूत्चीकटाहन्यायेन 
संयोगस्येत्र प्रथमसुपाधय उच्यन्ते । काचिदेव हि समवस्था इति , 

२० 
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तत्र संयोगस्य तःवदुपाधयः। .. 
काचिदेवं हि सावस्था कायेप्रसवसूचिता | 
कस्यचित् केनचिद यस्यां संयोग उपजायते ॥ ७॥ 

परस्परसंयो गेनावयवानामुपसपेणप्रव्ययादितेनावयवि द्रव्यं जायत इत्यसम- 
वायिकारणं संयोगोऽवयन्यन्यथानुपपत््यावसीयते । तथा च द्रव्यकनियतत्वं गुण- 
त्वेन सत्तासंबन्धः संयोगस्योपाधिरिति तत्रोपकारः संबन्धेन तस्यावच्छिदयते। 
यत्परतन्त्रश्च संयोगस्तेनोपाधिना संबन्धानगृहीतेनावच्छदयत इति पारत्त्यं नाम 
संबन्ध सामान्यरूपमस्यान्वयि, न त॒ तदेकजी वितं पारततन्छ्यम् | अस्य गुणकमसामान्या- 
द्ावपि भावादस्य च द्रव्येकनियतत्वात् । क्रि च संयोगस्य गुणत्वात् संबन्धो गण- 
त्वसंयोगव्वसंबन्धश्च न पदाथंसंवन्धस्य सवेपदार्थोपकारकस्य तद्योगो द्रव्यगृण- 

अयम् थः--ररस्परभुपसपेभ्योडवयवेभ्यः कायंमुपजायते, नत्वनुपसप्तभ्यो विभागे 
नावस्थितेभ्य इति कायप्रसवानुमिता काचिदेव हि प्रसिद्धा सावस्था = अवयवानासुपसपंणावस्था, 
नतु सर्वा अवस्थाः यस्याम्रस्थायां कस्यचिद् वग्रवस्य केनचिदवयवन सह कार्यासमवायिकारण- 

भूतः संयोग उपजायते, नत्ववयवानां सर्वासु अवस्थासु अतणए्वाहु.--शाल्रविदः- 
द्रव्ययोरेव संयोग इति। तथा च द्रव्यमात्रद्तित्वम्, गुणत्रम्, गुणत्वेन सत्ता 
सम्बन्धश्च संयोगस्योपाधय इति तत्रोपाधिद्कतः संयोगस्य ॒व्यवच्छेदरूप उपक्रार उपाधि- 
प्रति्योगिकेन सम्बन्धेन सामानाधिकरण्याद् व्यवच्छिद्यत इत्येव संयोगस्य उपाधितत्सम्बन्ध- 
परतन्त्रस्वाद् गौणं सम्बन्धत्वम् नु सख्यम् , नित्यं परतन्ध्रत्वामावादिति । 

अयं भावः-अवयवानां परस्परं प्रति यदूपस्षपणं तद्रुपकारणजनितेन परस्परसयोगेनावयवि 

दरव्यं घरादिरूपं जायते इत्यवयविद्रव्यजन्मनोऽन्यथाऽनुपपत्तिरूपयार्थापच्या द्रव्यासमवायिकरारणस्वेन 

संयोगः कल्प्यते | दथा च द्रव्यमात्रवृ्तिष्वं, गुणत्वं, गुणत्वेन सत्तासम्बन्धश्च संयोगस्योपाधरिति 
संयोगे प्रागुक्तोपाधिक्रेत उपकार इतरम्यवच्छेदरूप उपाधिसम्बन्धेनाव च्छिद्यते = इतरोपकाराद् 
व्यवस्यते, उपाधिसम्बन्धं विना उप्राघेरपकारासामर्थ्यात् । यत्परतन्बश्चनयस्योपावे; परतन्तरश्वु 
संयोगः. स्वेप्रतियो गिकसंयो गानुयोगिकसम्बन्धान्तरानुग्रहीतेन = ताहशसम्बन्धान्तरसदहकृतेन तेनो- 
पाधिना संयोगोऽवच्छिद्यते = व्यावर्तत इति पारतन्त्यमामकं सम्बन्धस्य संयोगादिसाधारणं रूपम् 
संयोगेऽनुगतम् , नतु सम्बन्धे जीवितम् = सम्बन्धस्यास्ाधार ग्रं रूपम् नित्यपारतन्त्यं संयोगेऽ 
नुमतम्। "अतः र्योमो न सम्बन्धः, किन्तु सम्बन्ध इवेति सम्बन्प्रस्वेन कैदिचद् व्यवहिते । 

किश्च सम्बन्धस्य गुणकमसामान्यादावपि सत्कत् संयोगस्य च द्रव्येकनिय- 

तेत्वात् = द्रभ्यमात्रदृच्चिस्वाद् , नं सम्बन्धत्वम् । किख संयोगस्य गुणत्व रेल्लिंयोगिकस्तस्य 
द्रव्यै सम्बन्धः गुणस्वसंोमत्वप्रतियोगिकर्च भयोगे सम्बन्धं ` दत्यतोऽवि = संभरन्ति 
त्वादपि न संयोगस्य सम्बन्धत्वम्ः। किञ्च पदाथंसम्बन्वस्य प्रतियोम्यनुयोग्यन्यतररूपसवधददीः 

-पकास्कश्यं न तद्योगः चन सम्बन्धान्तरसम्बन्धः, अनकस्थापातात् | द्रग्यगुणकमभ्यो 

उन्यत्वाच्च । द्रव्यगुणकमेणां हि सम्बन्योऽनुमूयते, नतु सम्बरन्धस्येति ¦ किञ्च वस्तुभूतकाय- 
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कमेभ्योऽन्यत्वात् । वस्तुमूतकायंकारित्वं च संयोगस्य, योजनामावरहेतुस्तु संबन्ध 
ति सेदः ।॥ ५ ॥ 

समवायादपि संबन्धस्य मेदं नियतोपाधिनियमितसमवायस्वरूपानुवादेनाह- 
निरात्मकानामुन्पत्तौ नियमः क्वचिदेव यः | 
तेनेवाग्यपवर्गश्च प्राप्त्यमेदे स॒ (च) यत्करतः \। ८ ॥ 
आत्मान्तरस्य येनात्मा तदात्मेवावधायते) 
यतश्चैकस्य नानात्वं तस्वं नाध्यवस्ोयते | ९ ॥ 
तां शक्ति समवायाख्यां राकी नासुपकारिएणेम् । 
भेदाभेदावनिक्रान्तामन्यथेव व्यवस्थिताम् ॥ ४०॥ 
धर्म॑ स्वपदार्थानामतोतः सव॑क्षणः | 
अनुगृह्णाति संबन्ध इति पूवभ्य आगमः॥ ११॥ 

कारित्वम् = सिद्धस्वरूपं यत्काय षट्पयादिकं तत्कारित्म् संयोगस्य घमः, द्रव्यासमवायि- 

कारणत्वात् । सम्बन्धस्य तु न तादश ायंकारित्वम् , अपितु योजनामत्रहेतुत्वम् , योजना च 
साध्यस्वरूपा, नु सिद्धरूपेति संयोगसम्बन्धयो मं€ इति |॥ ७ ॥ 

नियतोपाधिनियमितम् = निग्रतोऽसाघारणो यः समवायस्य -उपाधिरयुतसिद्धत्वरूप- 
स्तन्नियमितम् समवाधस्य स्वरूपमनुवदन् समवाया पि सम्बन्धस्य मेदं करपकेनाह-निरात्म- 
कानामिति। 

अयमर्थः--असत्कायं नये स्वोतत्तेः प्राक् निरात्मकानां = असतां षटपटादिभावानां 
कचिदेव = तन्तुकपारादिष्वेव स्वरःकारणेषु उत्पत्तौ = उत्पत्तिविषयको यो नियमः । प्राप्त्यभेदे 
च = प्राप्तेः सम्बन्धरूपतायाः समवायगतायाः स्योगेन सहाविरोषेऽपि, तेनैव=नियतेन स्वकारणे 
तैव कायस्य अग्यपवर्गश््च देशकारुमेदेऽपि भवि गश्च यत्कृतः = यत्प्युक्त'' आत्मान्तरस्य = 

कारणपिक्षया अन्यस्य मारस्य कायंह्पस्यात्मा = स्वरूपम् . येन समवायेन देव॒ना. तदात्मेव 
कारणतादा-म्यापन्नभिव्रावधायंते | यतश्च समवायरूपात् कारणात् एकस्य समव!यिकारणाद्मिन्नस्य 
कार्यस्य, नानात्वम् = मेदः, अध्यवसोयते = निश्चीयते, त्वम् = कारणादभेदो नाध्यवसीयते । 
तां समवायाखयां ्वाश्रयगतानां शक्तीनां आर्यजनने उपकारिणीम् = सदायमूताम् , मेदभेदावति- 
क्रान्ताम् = स्वाश्रयेण सह मेदाभेदाम्पामनिर्वाच्याम् , अतएवान्यथैव व्यवस्थिताम् = परमाथ- 

पदार्थवैलश्षण्येनानिर्वाच्यतया भ्यवस्थितां शक्तिम् , सर्वेषां पदार्थानां धमं स्वातन्त्यं विभक्ति- 
बाच्यतादश्ायामतीतः। प्रातिपदिकवाच्यत्वे तु सवरक्षणः = सवेपदाथंलक्षणयुक्तः, 
सम्बन्धोऽनुखहाति इत्येवं पूर्वभ्य आचार्य्य एतस्य पूर्वोक्तस्य सवस्य पदाथंस्य आगमः प्रार्धि- 

रिति । अत्रःकलापके प्रथमपद्यस्योत्तय्थैः 'प्राप्तयमेदे ख” इति पाले न युक्तः । प्रकृतवाक्यार्था- 
ननुशुणलवात् । प्राप्त्यभेदे च इति पाणो युक्तः, तदनुगुभत्वात् । अत्र चकारोऽप्यथंक इति | 
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सत्कार्यवादे कारणमेव कायं भवतीति प्रतिनियतैः शब्दै (साधने) स्तजञन्यत इति 
तत्रैव तदुपङम्भो युक्तः । असत्कायैनये तु नियतेष्वेव कारणेषु कायेम् › तन्तुष्वेव पट 
कपा ॐेष्वेव घट इत्यादिवुद्धदपुः समवायोऽभ्युपगतः। सत्यपि च भेदे कायक्तारणयो 
तेनैव नियमविषयेण कारणतैव. कायस्यावियोगो दंरकार्मेदात् प्राप्तः संबन्ध 
रूपतायाः संयोगेन स हाविरशेषेऽपि समवायकृतः । तथा च संसोगात् समवायस्य 

सेदः । अत एव॒ का्यैकारणयोरवयवावथविनोधे्मघर्थिणो जौतितद्रतोगुणगुणिनो 
पदार्थान्तरत्वेऽपि तादस्म्येनावमासः । यथायोगं स्वगतविशेषसद्धावात्त॒तादत्म्य- 

मतच्त्वमिति ‡ग-शब्द्. । तेने 4;+य वव इदयुक्तस्ये वेदं फरूकथनमिति न पीनरक्त्मम् । 
अघ्यपवगौदेव ह्यन्यस्य !टमनाव भासः । अत एवं प्रवादिनां विमतिः, अवेयवावयवि- 
नोधंमधर्भिणोश्चेकस्वं केचिदिच्छन्ति । केचिन्नानास्वमिति समवायनव्यामोद्ादपि 
परमाथतो न व्यवतिष्ठते । अनेन चायुतसिद्धिः समवायस्यो पाधिरुक्तः। 

एवमथुतसिद्धाना मिहप्रत्ययहतुः समवायो नास्येषामिव्ययं नियमः संबन्धेन 
समवायस्यवेद्यते : यत्रे त्र हि पारतक्त्यमस्य तत्रेवेह बुद्धिमभेदसिव च प्रकल्पयति 
द्रग्यगुणकमंसामान्ये षु शक्तयोऽपि वाऽऽधारपारतच्त्रय॑ण तेन नियम्यन्ते | समवायिष्विव 

अयंभावः--सत्कायंवादेऽन्यकारेणावस्थित कारणमेवान्याकारमापन्न कार्यः भवति । 
यथा पिण्डाच्त्मनाऽवस्थिता मृदेव कम्बुग्रीवाद्याकारमाप्ता घटो मवति ¦ आतानवितानवन्त- 
स्तन्तव एव पटो मवति, इत्येवं प्रतिनियतैः साधनैः कार्यममिन्यज्यत दति, जन्त इति 
व्यपदिश्यत इति प्रतिनियतेऽ्वव्र साधनेषु तत्तत्का्योपरभ्धियुक्ता । उत्पतते प्रागसत्कायमिति 
नैयायिकनये तु नियतेष्वेव कारणेषु कायं' मवति इति व्यवस्याहितुः, वन्वुष्वेव पटः, कपाङेष्वेव- 

त्यादि बुदिदेवुक््च समवायः स्वीकृतः । कायंकारणगोः सत्यपि च भेदे नियतेन कारणेनैव 
साक देदाकाख्मेदेऽपि कायस्यावियोगः सम्बन्धरूपतायाः संयोगसमवाययोरविदिष्टस्वेऽपि 
समवायतः । 

एवं व्यवस्था बुद्धयग्यपवर्गरूवक्रायंकरत्व समवायस्य, न संयोगस्येति संयोगात् 
समवायस्य मेदः । अतएव = समवायदेव हेतोः का्यंकारणयोरवयवावयविनोधंमंघर्भिणो्जाति 
तद्रतोगुणगुणिनोश्चायुतसिद्धयोः पदार्थान्तरसरेऽपि दादास्येनावभासः । यथासंभवं तयोस्तयो 
परगुक्तयोयुग्मयोः स्वगतविरोषसद्भावात्त परस्परं भेदेन तादात्म्यमतत्वमिति इवशम्द्ः | 
तेनैवाव्यपव्गं इति प्रारुक्तस्येवेदं तादात्म्येनैवावभासरूपफल्कथनमिति न पुनरुक्तिः । अस्यन्त- 
मवियोगादेव हि अन्यस्यान्यात्मनाऽवमासखः । अतएव प्रथक् पृथक् प्रवादवतां विप्रतिपत्तिः 

तथाहि -अव्रयवावयविनोधमधर्भिणोश्चेक्त्वं केचिदिच्छन्ति, केचिन्नानात्वमिति 

मरतद्वयम् समवायजृतात् तादारम्यव्यामोहादेव प्ररमाथंतो , नानास्वेन भ्यवविष्ठत ।, अनेन 
चायुतसिद्धिरूपः समवायस्योपाधिरु्तः। एवं प्रागुक्तानां कार्वकारगादीनामथुतसिद्धानाकमि 
र्ययदवुः समत्रपयौ ,. _नान्येषाभित्येवमेष - सरमत्रायप्ुक्तो नियमः सप्रवायश्य 
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च समवायस्यापि मेद्स्तेभ्यो नावधायेते । सम्मूर्छितरूपत्वेनावभासात् । इह प्रत्यय- 
कायेवशात्तु अनुमीयते चत्वतः संबन्धिव्यतिरेकणेस्येवं परप्रसिद्धम् । येन इति सम- 
वायसनूद्यं जं सक्तिः सक्तितवमस्य विधत्त ' अनुग्राहकतेन (खन्) पद्ानामस्य 
तेस्तु ल्यकक्षतया निदंशानुपपत्तिरित्यथेः । शक्तित्वादेव च भेदापरेदावतित्रा'तत्वम् 
तत्त्वान्यत्वाभ्यामनि वाच्या हि शक्तयः । तथोक्तम्-- ` 

राक्तीनां वस्तुरूपत्वे तत््वान्यत्वविचारणा । 
युञ्यते कल्पितानां तु युक्ता द्वयवियुक्तता। इति । 

तथाहि--समवायिसम्मूच्छितत्वेनःवमभासन्न ततो सिन्ना नाप्यसिन्ना, 
आश्रयासंसविनः कायंस्येह ॒प्रव्ययलक्षणस्य जननादिति तस्स्वान्यत्वाभ्यामनिवा- 
च्यता । अतश्च सन्यथैड पदाथंचैटक्षुण्येनेयमवस्थिता । यदि वेह प्रत्ययकायंस्यासेदात् 
स्बतोऽभिन्ना तस्येव तु समवायिप्रकल्पितमेदरवाद्धिन्नापीस्येवमेकापि सती संबन्धि- 

नीतः ^ कभी - "भकनित  र्् ^न ्पििनिवपन -जवाहटक) 2 कः नः काकण 

सम्बन्धेनावेचते । यत्रैव हि मवे समवायस्य पारतच्त्यं तत्रेवेह बुद्धिमभेदभिव 
च॒ समयस्य सम्बन्धः प्रकल्पयति। द्रव्यगुणकमंसामान्यगतस्तास्ताः शक्तयोपि 
च सम्बन्धेन बाधारपारतन्ग्येण नियम्यन्ते । समवायिष्विव च समवायस्यापि तेभ्यः = सम- 
वायप्रतियोगिभ्यः मेदो नावधायंते, नीरक्षीरवत् संमूच्छितः रूपत्वेनावभासात् । इह प्रत्ययरूप- 
स्वकार्यवश्चा्त सतत्वतः = स्वरूपतः सम्बम्धिभ्यतिरेकेण समवायो अनुमीयते, नतु घमेत ईत्येव- 
मेतत् सव समवायविषयकं प्ागक्तं परनयपरसिद्धं नत बेदान्तानुयायिनि सनये सक्कायवाद्- 
माधितवति । येन इति समवायमनूद्यतां श्चक्तिमिति समवायस्य शक्तित्वं विधत्ते | यत्पदाना- 
मनुग्राहकत्वेन - पड्चादुम्रहजनकत्वेन अनुबाद्कत्वेन तां शक्तिमित्यम्य तत्पदधटितस्य यत्पदेस्तु- 
ल्यकक्षतया नि्दैशानुपपन्तिरिति । शक्तित्वादेव च स्वसंवचि प्रतियोगिकमेदामेदावतिक्रान्तत्वं 
समवायस्य } तच्वाग्यत्वाभ्यामनि्वांच्यत्वमेव हि तच्वं शक्तीनाम् । 

तेदुत्तम-- 

शक्तीनां वस्वुरूपस्वे तच्वान्यत्वविचारणा । 
युज्यते कल्पितानान्तु युक्ता इयवियुक्तता ॥ इति |; 

भयमर्थः-- शक्तीनां वध्वुरूपत्वे = परमार्थस्वरूपत्वेऽभ्युपगम्यमाने त््वान्यत्वविचारणा= 
मेदामेद विचारः, युज्यते, कल्पितानान्वु = मिथ्याभूतानान्तु, शक्तीनां द्वयवियुक्तता = तत्छान्यत्व- 
दयाभावः, युक्ता उचिता इति ! तथाहि--समवायिसम्मिहितस्वेनावभासान्न ततो समवायितो 
भिन्ना -समवायाख्या शक्तिः, नापि तवोऽभिन्ना, आश्रयेऽसंभवत इह प्रत्ययलक्चषणस्य कायस्य 

-जनसादित्येवं, तच्वान्यत्वाभ्यामनिर्वाच्यता तस्याः) अतएव च अन्यथेव निर्वाच्यसपदायेवेलक्षण्ये- 
नेयमवस्थिता । यद्व प्रत्ययलक्षणस्य स्वकार्यस्य स्स्मादमेद् त् स्वतोऽभिन्ना तस्येव वु कार्यस्य- 
सुमवायिभेदप्रकल्पितमेदत्वाद् भिन्नापि इत्येवमेकाऽपि सती सम्बन्धिनानात्वात् कलिपतमेदेति 

` अन्यथा व्यवस्थिता । . एकाश्रयाऽवस्यानेन च साघनादिश्चक्तीनाुपकारिणी ! तदेवंरूपामपि 
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नानास्वात् कल्पितसेदेति अन्यथा व्यत्रस्थिता । साधनादिशक्तीनां चाश्रयावस्थानेनः 
उपकारिणी । तदेवंरूपामपि सन वःद स्थं शात सवेपद्ाथगतस्वाधीनस्टक्षणं धममति- 
क्रान्तो निव्यपारतनू्यछक्षणोऽत एवोपकारपेक्षं स्व वस्तु रक्षणं ज्ञापकमस्य न 
समवायस्यैव प्रतिनियतं संबन्धिषूपमेवेव्ये वरूपः संबन्धोऽनुगरह्णाति नियमयति 
परतन्तरे एवायुतसिद्धेऽवस्थापयति, पारतन्त््यसामान्यात् स्वज्यपदेरं च निवेश्षयती 
त्यागमज्ञाः सम्बन्धटक्षषणं पारतच्त्यमाहूुः । एवंविधकायंकारी संबन्धो नाम पदाथं- 
विलक्षण इत्यागमेन द्रढयति ।॥ ८-११॥ 

एवं च कृत्वा संयोगसमवायावेव नेह संबन्धौ यथान्येषां दशंनमित्याह- 
पदारथकृत एवान्यैः सवच्राभ्युपगम्यते | 
संबन्धस्तेन रब्दाथैः प्रविभक्त न सक्यते ॥ १२॥ 

षट्पदाथवादिसिवेशेषिकेगु णपदाथं संयोगः प्रक्षिप: । समवायस्तु स्वतन्त्र 
पदाथं इल्युक्तनयेन पारतन्त्याच्छक्तिरूपोऽपदार्थोऽपि पदार्थः छत इव तद्रपसमा- 

द वय वा दद "^ ~ 

समवायाख्यां रक्तिं सवेपदाथगतं स्वाघीनत्वलक्षणं धमंमतिक्रान्तो नित्यपारतन्न्यलक्षणोऽत 

एवोपकारपेश्चं सव॒वस्तु लक्षणं ज्ञापक्रमस्य स स्वंलक्षणः सम्बन्धः समवायस्तु 

प्रतिनियतसम्बन्धिपदाथलक्षणः, तामेवंरूपः सम्बन्धोऽनुगहा त = नियमयति परतन्त एवा- 

युतसिद्धेऽवस्थापयति } पारतन्त्यसाम्यात् स्वव्यपदेश्चं=सम्बन्धव्यपदेशं च निवेशयतीत्यागमज्ञा 
सभ्प्रदायज्ञाः पारतन्त्ये सम्बन्धलक्षणमाहू:। एवंविधकाययद्वयकारी सम्बन्धो नाम नित्यपार- 
तुन्ज्यलक्षणेनासाघारणधमंण सवपदायतिलक्षण इति वेभ्य आगम इत्युक्त्या दटीकरोति । 

इति ॥ ८-६-१०-११ ॥ 

एवश्च संयोगसमवायाविक् सम्बन्धावितति यथाऽन्येषां दश्च॑नं तथा नेक  व्याकणक्कन- 
मित्याह- पदार्थींङ्त एवेति । 

अयमथः-अन्येनग्रायिकादिभिः सवत्र = सर्वषु पदार्थषु, पटार्थीकृत एव = वस्तुतो नित्य- 
पारतन्त्येण शक्तिरूपो ऽपदाथोऽपि पदा्थ॑त्वासेपात् पदाथः कृत इव सम्बन्धोऽभ्युपगम्यते । 
अतएव संयोमो. सुणः, समवायश्च स्वतन्त्रः पदायं इति नैय्यायिक्राः । तेन च पदार्थीङृतेन 

उष्वन्वेन संयोगेन, समवायेन वाशब्दस्यायः प्रविमक्तुम्. = अयमस्य शन्दस्यार्थं इति निगमेन 
प्रवि्मेण ज्ञाठुमभ्युपगन्तुं वा न शक्यते । द्रव्ययोरेव योगः, अयृतसिद्धयोरेवः समक्रय इति 
-भियबम्युपमसेन संयोगसमवाययोः शब्दाथसम्बन्धत्वासतभकात् । अतस्तदतिरिक्तः तयोः सम्ब- 
न्योऽभ्युपेय दे्यव्यासिः पदायसंग्रहे नैय्यापिकवेरोश्रिकाणाम् । न' च श्वन्दायंयोर्नित्यमवियोमाद- 
युतसिद्धत्वमस्वयेवेति, वाच्यम् । अधिक्रणमेदे न तयोर्िस्यं युतसद्धस्वात् इति । 

अयःभावः--वैरोषिकः खज षटफदाथकादिनः । तैरधिकरणातिसिकतामावानभ्युपममात् । 
"कै संबोयो गुणं पदा्थीतः ।' सपकायदचः द्रन्यादिपञ्चकवत्ः स्वतन्त्रः षष्ठः षदार्थ्युपेतः । 
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रोषात् संबन्धः । न चेहास्य राब्दस्यायमथे इति नियमेन प्रविभागे क्रब्दाथंयोः 
सोऽभ्युपगन्तु' पायैत इति तद्व्यतिरिक्तस्तयोरस्ति संबन्ध इत्यव्यापिः पदाथेसङ््- 
ग्रहे वैरो षिकाणाम् ।। १२॥ 

तथा हि -- 

समवायात् स्व आधारः स्वा च जतिः प्रतीयते | 
९ 

एकाथंसमवायात्त॒ गुणाः स्वाधार एवये॥ १३॥ 
खाकारागगनादयः शब्दाः स्वाथेमाकाश्चाख्यं तत्र समवायात् प्रतिपादयन्ति, 

स्वसमवेतां जाति स्वरूपङश्चणां सवं सब्दाः समव।यसंबन्धात् प्रत्याययन्ति, तस्याः 
राब्दग्यक्तिषु समवायात् | शब्दत्वमपि शब्द्ङब्दस्तत्र समवायात् प्रस्याययत्ति । ये 
त्वाकाशगुणा महत्वादयस्तानेकाथंसमवायान्छष्द्ः: प्रत्याययन्ति, महन्वादिशछष्दा- 

एवञ्च प्रागुक्तरीत्या संयोगः समवायो वा नित्यपारतन्न्याच्छक्ति र्पः सम्बन्धोऽपदार्थोऽपि पदाथः 
कृते इव पदाथंरूपस्य स्वतच््यस्य समारोपात् संयोगसमवायपदयोरन्वतरेणोच्यमानः । इहास्य 
रान्दस्यायमथं इति रीत्या नियमेन शग्दाथयोः प्रविभागे क्रियमाणेषष्छ्यथंः योः सम्बन्ध =संयोगः 

समवायो वा न चाभ्युपगन्तुं शक्यते । तयेोद्रन्यत्वाभावादयुत सिद्धत्वाभावास्च । अतः संयोगसम- 
वायव्यतिरिक्तस्तयोरस्ति कर्चन सम्बन्धः शक्तिरूपः प्रत्ययमात्रवाच्यस्तदुोत्यो वा सितशकरादि- 
माघुयंविरोषवत् पदान मिलप्योऽपि पदार्थघमंस्वातन्त्यसमायोषात् कथंचित् पदामिरूप्याध्यासि- 
कतादारम्यरूपः, तन्सूर कवाच्यवाचकभावादिरूपो वा इत्यभ्याति : पदाथंसंग्रहे वेरोषिका- 
नामिति ॥१२॥ 

तस्मात् संयोगसमवायसूपतया नात्र सम्बन्धपदा्थपरिकल्यनं वैटेषिकाणां युक्तमित्येतत् 
२4 

पञ्चमिः प्ये: कुल्केनाह-- समवायादिति | 

अयमर्थः । खाकाश्चगगनादिश्नब्दैः स्वकोय आधार आकाश्चाल्यः समवायंहूपात् सम्ब- 
ग्वात् प्रतीयते । सर्वैश्च शब्दैः स्व्रीया स्वगता जाति्टपटत्वाटिका स्मेवायसम्बन्धादेवं प्रतीयते । 
पूर्वजरानुयोगिप्रतिपादनपुत्तएत्र च प्रतियोगिप्रतिपादनमिति विक्चेषः | ये ठु स्वाघारं शव गुणाः 
महदत्वादिखम्दाधारीभूताऽकाश्चयुणा महत्वादयः, ते त॒ महच्वादिभिः शब्दैः एकार्थसमवायात् 
पएकस्िचर्थं आकादो समवायाद् प्रतीयन्त इति । | 

अयंमावः-- आकाश्चसमवेता आकाडशाभिधायिनश्च खकाशगगनादयः शब्दाः भाका- 

शाख्यं स्वार्थमाकासे स्वस्य समवायात् प्रतिपादयन्ति } सर्वेऽपि च घटपदादयः शब्दाः श्वसंम- 

वेतान् स्वासाधारणधमशूपां घटशन्दव्वादिकां जातिं स्वहिमन् तस्याः समवायसम्बन्धात् प्रत्याय. 
खन्ति + शन्द शब्दोऽपि स्वसमकेदां खग्दत्क्नाति स्वक्िमिन् समवाश्रदेक प्रत्याययति } ये तखाकाश- 
स्वरपधष्षणा यणा मह्वांदवस्तदमिधायिनो भ्तादिकग्दस्तनिकाथसमकयात् प्रतिपाद्- 
यनि । असाश्वरणानाग्पकास्स्य विरोषयुष्यनपरं मदत्वापरीन्तं = मदच्चादिखम्दयनां येकार 
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नाससाधारणानां महत्वादिविशेषगुणानां बाकाश्चे एकत्र समवायात् । एवं शब्द्- 
व्यक्तिछक्षणा गजितक्रूजितभणितहषितादयो गगनस्यास्राधारणा गुणास्तदभिधायका 
अपि गजितादयः शब्दास्तदेकाथेसमवायादेव ।॥ १३॥ 

तथा- 
द्रव्यत्वसत्तासंयो गाः स्वान्याधारोपवन्धनाः 
तत्पदेशावि भागाश्च गुणा द्वित्वादय ये॥ १४॥ 

द्व्यरमपरसामान्यं, सत्त च महासामान्य्मेकाथससवायाद् द्रव्यत्वादिषषब्दैः 
प्रत्याय्यते । सन्ताद्रव्यसवे हि द्रव्यत्वादिषब्दस्य यः स्व आधर आकाशस्तचास्यत्र 

प्रथिव्यादौ वर्तेते इति स्वान्याधाराभ्यामुपवध्येते, स्वात्मनि नियम्येते। तथा च 
स्वान्याधारधृ्तिनी, स्वाश्रयपरिसमाप्रत्वात् , सामान्यानामाश्रयान्तरसमवायेऽप्ये 
कैकत्रे समवायाविरोधात् तथा चाकारोेन पदार्थान्तराणां ये धदेशव्रत्तयः संयोगविमा- 

॥ 8, 8 ह 

समवायात् । एवं शब्दव्यक्तिविरोषागजितकूजितभणितदेषितादयः = गजितं मेघस्य, कूजितं 
पक्षिणां, मणितं मानवानां, हेषितं हयस्य गगनमाच्रहृत्तयो विरोषगुणा ये तान् तदभिधायका 
गजितादयः शब्दा एकस्मिन्नाधारे आकारे द्वयोरपि वाच्यवाचकयोः षमव्रायादेव प्रतिपाद्- 
यन्तीति ॥ १३ ॥ 

1 

अन्यानपि एकाथसमवायात् प्रतिपाच्ान् पदार्थान् बुद्धिवैशश्राय निद॑शति -द्रव्यत्वसत्ता- 
संयोगा इति । अत्र कारिकान्ते तेऽपि सयोगादिशब्देरेका थ॑समवायादेव प्रत्याय्यन्त इत्यध्या- 
इायम् । 

यमयः--स्वान्वाधारोपबन्धनाः = खस्य द्रव्यत्वादिश्लब्दस्य य आधार काश्च 

अन्यस्य द्रव्यत्वादेयं भाधार आकाशश्च प्रथिव्यादिकञ्च तौ माधारावुपबन्धो = निंयामकौ येषान्ते 
तथाभताः, द्रव्यत्वसत्तासंयोगाः, ये च = तस्प्रदेश्विभागाश्च } तेन = आकाशेन सह पदाथान्त- 

राणां सम्बन्धिन प्रदेरविभागाः = विभक्ताधारदृत्तयः दित्वादयो गुणाः, तेऽपि संयोगादिशन्दै- 
रेकाथस्मवायादेव प्रत्याय्यन्त इति | 

अयं भावः--द्रव्यत्वमपरसामान्यम् = सत्ताव्याप्याजातिः, सत्ता च महासामान्यम् = 
सर्वासां जातीनां व्यापिकाजातिः। ते उसे अपि द्रव्यत्वादिशब्दरेकार्थसमवायादेव भत्याय्येते । 
यत: सत्ता द्रव्यत्वे द्रव्यत्वादिशब्दस्ययः स्वः = स्वकीय आधार आकाश्चस्तच्रान्यत्र च पृथिव्यादौ 
वतेते इत्येकाथसमवेते अन्याथसमव्रेते च | भतएव स्वान्याधाराम्यामुपबध्येते । स्वानि = 
स्वस्वरूपे नियम्येते = इतराधारादूत्यावत्यंते इत्रि यावत् । - । 

तथा च सत्ता द्रव्यते स्वान्योधारदृत्तिनी 'हति फल्तिम्, सामान्पानां स्वाश्रयपरिसमा- 
प्तत्वात् = स्वीधारपर्यप्तत्वात् अन्यधारस्मैव येऽपि एकैकत्र समवायाविरो धात् । तथाचाकशिन 
संहं फदायान्क्यमाम् = अन्यद्रव्याणाम् ये प्रदेक्षबुतच्तयः ~ अव्याप्यकतयः दष्ठत्वेनं प्रधिभक्ता- 
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भद्वित्वप्रथकूत्वादयश्च तेऽपि संयोमादिशषब्दैरेकाथंसमवायादेव प्रत्याय्यन्ते, द्विष्ठत्वात् , 
संयोगादीनामाकाशेऽपि समवायात् ।} १४ ॥ 

तथा-- 

केचित् स्वाश्चयसंयुक्ताः केचित् तत्समवापिनः 
संयुक्तसमवेतेष्॒ समवेतास्तथा परे । १५ ॥ 

स्वशब्दानामाश्रय आकाशः, तेन संयुक्ता रथघटादयो रथघटादिशष्दैः समवेत- 
(समवायि) संयोगात् प्रत्याय्यन्ते । घटादिखमवेतास्तु रूपादयो गुणाः, उस्प्रेपणाद्यश्च 
कमेविशेषाः स्वाश्रयसंयुक्तसमवायाद्रपादिशब्दैः प्रत्याय्यन्ते, घटादि समवेतरूपादि- 
समवेतास्तु रूपत्वादयो रूपत्वादिशब्दैः स्वाश्रयसंयुक्तसमवेत्तसमवाया- 
द्सिंघीयन्ते । १५ ॥ 

तथा- 
स्वाश्रयेण तु संयुक्तैः संयुक्तं विशु गम्यते । 
समवायस्य संबन्धो नापरस्लच्च हर्यते ।॥ १६॥ 

धारदृत्तयश्च, संयोगविभागद्वितवपृथक्त्वादयो गुणाः, तेऽपि संयोगादिशब्देरेका्थंसमवायादेव 
प्रत्याय्यन्ते | संयोगादीनां सदा द्विष्त्वेनाकारोऽपि सप्रवायादिति ॥ १४॥ 

न केवट समवायेकार्थसमवायाम्यामेव शब्दैः स्वार्थः प्रत्याय्यते, अपि वु स्वसमवायि- 
संयोगात् , स्वस्मवायिसंयुक्तसमवायात् , स्वसमवायिसंयुक्तसमवेतसमवायादपि इत्येतदशेयति-- 
केचित् स्वाश्रयर्सयुक्ता इति | 

अयमर्थः--केचिदर्थाः यथां रथघटादयः स्वाश्रयरंयुक्ताः स्ववाचकशब्दसमवायिन 
अ।कादोन संयुक्ता हति स्वाभिधायिश्चब्देः स्वसमवायिसंयोगात् प्रत्याय्यन्ते । 

केचित्त तत्समवायिनः स्वाभिधायिशन्दसमवायिसंयुक्तं रथघटादौ समवायिनो रूपा. 
दय इति स्वाभिधायकशब्दसमवायिसंयुक्तसमवायाद् सूपादिशब्देः प्रत्याय्यन्ते । तभा परेऽर्थाः 
रूपत्वादयः स्ववाचकरब्दसमवायिसंयुक्तसमवेतेषु रूपादिषु समवेता इति स्वशब्दैः स्वसमवाथि- 
पंयुक्तसमवेतसमवायात् प्रत्याय्यन्त इति | 

अयं मावः-रथघटादिशब्दानामाश्रय आकाश्चः, तेन संयुक्ता र्थघयादयो रथघटादिश्भ्धैः 
स्वसमवायिस्ंयोगात् प्रस्याय्यन्ते | तथाविधरथषयादि समवेतास्तु रूपादयो गुणा उत्क्षेपणादयशच 

कमेविरोषाः 1 स्वसमवायिंयुक्तसमवायाद् सूपादिशब्देरभिधीयन्ते । तादश्चरथघटादिसमवेत- 
रूपादिसमवेताः, रूपत्वादयस्वु रपत्वादिश्वब्देः स्वस्मवायिसंयुक्तसमवेतसमवायात् प्रत्याय्यन्त 
इति ॥ १५॥ 

एवमन्येरपि नानािवैरनियतैः सम्बन्धेः शब्दाः स्वाथं प्रतिपादयन्तीति । समवायकशषन्दश्च 
स्वा्थप्रतिपादने सम्बन्धाभाव इति चाह--स्वाभयेण त॒ संयुक्तैः इति | 

३१ 
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दिककारात्मनां विभूनामाकशेन सहप्राधिपूर्विकायाः प्रप्रेरसंभवान् साक्षात् 
संबन्धाभावाद् दिक्षाखादिशब्दैः स्वाश्रयसंयुक्तसंयोगात्ते प्रतिपाद्यन्ते आकारोन 
हि संयुक्ताः प्रथिव्यादयः, तैः संयुक्ता दहि दिककारात्मानः । एवं पृकौनुसारेण 
षिभुद्रव्यसमवेताः गुणाः, तर्समवेताश्च सामान्यविशेषाः स्वशब्दैः स्वाश्रयसंयुक्त- 
समवायात् स्वाश्रयसंयुक्तसमवेतसमवायाश्चाधिधीयस्त इत्यध्यवसीयत इति प्रथ 
नोक्तम्। तदेवं द्रन्यगुणकमेणां सामान्यानां च प्रतीतेहतुरक्तः । विशेषस्यापि 
परमाणुमनःसमवेतस्य स्वाश्रयसंयुक्तसमवायात् सखशब्देनाभिधानम्। भाकाश्चसमः 
वेतस्य तवेकाथेसमवायाद् दिक्कालात्मसमवेतस्य स्वाश्रयसंयुक्तसंयुक्तसमवायपेक्षया 
प्रतीतिरुक्ता । एवमत्र यथायोगं विभजनेऽपि समवायशब्दस्य स्वाथेप्रतिपाद्ने न 
कथित् संबन्धः स्यात्, समवायस्याद्रन्यत्वात् , केनचित् संयोगाभावात् , स्वरूपत्ति- 
त्वात् , समवायान्तरयामावाच ॥ १६॥ 

अयम्थः--वियुद्रग्यवाचकैर्दिक्कालादिश्चब्देस्तु स्वाश्रयेणाकारोन सह संयुक्तैः प्रथिव्या- 
दिभिः सह संयुक्तं विथुदिक्कालादिद्रव्यं स्वसमवापिसंयुक्तसंयोगाद् गम्यते = प्रतीयते । तञ = 
तस्मिन् सत्यपि = यथासंमवं शब्दानां स्वार्थामिधाने तत्र तत्र सम्बन्धविभजने सत्यपि समवाय- 

राब्दस्य स्वार्थामिधाने समवायरूपस्यार्थस्य स्वयं सम्बन्धरूपस्यापरः सम्बन्धः समवायः संयोगो 
वा न दृश्यते, अनवस्थानात् समवायस्याद्र्य्वाच्चेति | 

अयं मावः--दिक्कालादिशब्दैः स्वखमवायिसंयुक्त संयोगात् स्वार्थाः 7 तिपाय्न्ते । दिक्षा 
खादिश्ब्दानां समवायि आकाशम्, तेन संयुक्ताः प्रथिभ्यादयः, तैः संयुक्ता दिक्कारात्मनो विभव 
इति । स्वसमयाविसंयोगाततु तैः शब्दैः स्वार्था न प्रतिपा्यन्ते । 

दिक्कालात्मनामप्रथग्देशानामक्रियाणाञ्च विभूनामाकारोन सहःप्रातिपूविकायाः प्रति 
रसंभवात्। दिगादीनामाकादोन सह साक्षात् सम्बन्धस्तु संयोगः, समवायोऽन्यो वा क्श्चन नास्त्येव । 
एवं पूवेपद्ातुख॒तसरण्या विभरुदरव्यसमतवेता गुणाः परममहसखादयः, तत्समवेताश्च जातिविरेषाः 
स्वस्ववाचकशब्देः स्वक्षमवायिसंयुक्तसमवायात् स्वसमवायिसंयुक्तसमवेतसमवायास्च प्रत्याय्यन्त 
इति = व्यवसीयत इति प्रथडनोक्त' तत् ! तदेवं चतुर्भिः पचेद्रव्यगुणकमणां जातीनाञ्च प्रतीतेः 
हतुरक्तः | 

परमाणुमनोरूपनिव्यद्र्यसचमवेतस्य विदोषस्यापि स्वकशब्देनाभिधानं स्वस्मवाय्याकाश- 
संयुक्तपरमाणुमनःसमवायात्। आकाशसमवेतस्य तु विरोष्रस्य स्वशब्देनामिधानमेका्थंसमवायात् 
दिक्काखात्मसमवेतस्य तु तस्य स्वश्चब्देनाभिधानं खसमवायियुक्तसंयुक्तसमवायपेश्षणेन प्रागुक्त- 
रीत्या विरोषशब्दस्य हि समवायि माकाशम् , तत्संयुक्ताः परथिव्यादयः, तत्संयुक्ता दिगादयस्तत्- 
समवेतो विरोष इति । एवमत्र यथासंमवं शब्दानां स्वाथप्रतिपादने अनियतानां व्यवस्थया 
विमजनेऽपि समवायश्चन्दस्य स्वाथप्रतिपादने कल्वित् सम्बन्धो न संमवति, समवायस्याद्रञ्यत्वेन 
हेतुना केनापि सह संयोगामावात् } द्रव्ययोरेव संयोग इति नियमात् । समवायस्य स्वाभये 

स्परूपेणेव इृत्तित्वाम्युपगमादनवस्थाभयेन समवायान्तराभावाश्चेति ॥१६॥ 
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स्यपदेतन्-समवायशब्द अआकाञ्चे समवेतः, घटादयश्चाकराशचेन संयुक्ताः, तेपु 
च समवायः स्थित इति स्वाश्रयसंयुक्तसंबन्धात्तमभिधास्यति । नैतयुक्तम, समवा- 
यान्तराभावान् समवायस्य घटादिषृक्ता कल्पना न युञ्यते | 

तथा हि- 
संबन्धस्याविरिष्टत्वान्च चाच नियमो मवेत् । 
तस्माच्छब्दा्थयोनैव संबन्धः परिकल्पते ॥ १७ ॥ 

यद्ायमर्थो विरिस्य संबन्धस्याभावादिति तदन्तरेण संबन्धं समवायशब्दः 
स्वाथं न प्रत्याययेदितव्यनर्थकः, यद्रा प्रत्याययनच्न नियमेन सब(स्व)मर्थं प्रत्याययेदिति 
व्याख्या । प्रकृतापेक्षया वाततियमसः । निमित्तं विना समवायराब्दस्य स्वाथोभिधानेऽ- 

ननु समवायश्चब्द् आकारो समवेत, आकारोन च षयद्य. सथुक्तः तेषु च गुण- 
कमदिः समवावरः स्थित इति स्वसमवाय्याकाश्चसंयुक्तं घथदो समवायस्य स्वरूपद्म्बन्धात् समवाय- 
शब्दः स्वाथंमभिधास्यतीति चेन् , नैतद् युक्तम्; समवायदयानवस्थामयेन समवायान्तराभावाद् 
घटादिषु पूर्वोक्ता कल्पना न् युज्यत इति । तदेतदाह -सम्बन्धस्याविशिष्टत्वादिति । 

मयम थः-सम्बन्धस्याविरिष्टत्वात् = विशिष्टस्य सस्बन्धस्याभावादित्येकोऽथंः। यद् वा- 
समवायशब्दस्य ष्वार्थामिधानेऽनिनबन्धनलक्षणस्य सम्बन्धस्याविशिष्टत्वात् = तुल्यत्वादित्यथः 
अथवा समवायल्पस्य सम्बन्धस्पावियिष्टत्वात् = दल्यत्वात्, अन्येन साधारणत्वादिव्यथः । 

तत प्रथमकल्पे विशिष्टस्य स्वातिरिक्तस्य सख्वप्रतियोगिकश्य सम्बन्धस्याभावादन्तरेण 
सम्बन्धं समवायशब्द्ः स्वार्थं न प्रत्याययेदिति हेतोरत्र सुमबायश्ष्दस्य स्वाथांभिघाने सवः 
शब्दः स्वा्थ॑म;भदधात्येवेति नियमौ न च न= नहि मवेत्, अन्थकत्वात् ; कदाचित् स्वार्था 
भिधायकत्वेऽपि नियमेन स्वार्थानमिधायकत्वाद् वा । 

दवितीयकल्पे ठ स्वप्रतियोगिकसम्बन्धरूपं निमित्त विना समवायशब्दस्य स्वाथभिघाने 
सम्बन्धरूपनिमित्तराहित्यरूपस्य सम्बन्धस्यावि शिष्टत्वात् वल्यत्वात् सवः शन्देः सवमथं 
प्रत्याययेदिति । स्वैः शब्दः स्वाथमेवाःभधत्त इति नियमो न च भवेत् । 

तृतीयकस्पे तु आकाशशब्देन समवायात् स्वाश्चयामिघाने घटादयोऽपि शब्दा गगनाभि- 
धायिनः स्युः | आकारसमवायस्य तेष्वपि अविरोषादिति, अस्मिन् कल्पेऽपि द्वितीयनियमो 
मव्येत । तस्माद् वैशेषिकैः क्रियमाणायाः संयोगसमवायरूपतया शब्दाथंसम्बन्धव्यवस्यायाः 
प्रयु करीत्या समवायशचन्दे घटयदिद््देषु चाव्पाप्टयतिव्यातिदोषग्रस्ततया कन्तु मशक्यत्वात् 
शब्दाथेयोः सम्बन्धः सयोग: समवायो वा नैव परिकल्पते = नेव प्रसिध्यतीति । 

~ अयं भावः --सखम्बन्धस्याविशिष्त्वादित्यस्य यदि विशिष्टस्य सम्बन्धस्य स्वप्रतियोगि- 
कस्याभावादिव्वर्थः, तदा सम्बन्धान्तसमन्तरेण सखमवायश्चब्दः स्वाथं न प्र्याययेदित्यन्थ- 
कत्वं तस्यायातम् } तथा च सवे: शब्दः सखाथंमभिद्घत्येवेति नियमभङ्गः । यद्रा समवायशचब्द् 
स्वार्थं कथित् प्रस्याययन्नपि सम्बन्धाभावेन न निवमेन स्वमथ प्रत्याययेदिति रीत्यापि 

॥, 1 वि , ̂ क 
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निबन्धनछक्षणस्य संबन्धस्याविशिष्टत्वात् सवैः शब्दः सवेमथं प्रस्याययेत्। यदा ` 
तु संबन्धस्यादिश्िषटत्वास्द्यत्वाद अन्यन साधारणत्बादित्यथं तदेयं ठ्याख्या । जाकाश्च- 

ब्देन समवायात् स्वाश्रयामिधाने घटादयोऽपि शब्दा गगनासिधायिनः स्युः, 
आकाशसमवायस्याविशेषात्। एवं च स्वसमवेतजास्यभिधाने रष्द्राब्द्स्य गुणत्वं 
खत्ता च प्रतिपाद्या स्यात् | घटादिशषब्दैश्च स्वाश्रयसंयोगाविशेषात् पटादयोऽपिं 
प्रत्याय्येरन्नितीयम् अन्याप्त्यतिन्याप्निभ्यां व्यवस्था शब्दाथं संबन्धे विदीयते, यतस्त- 
स्मात् संयोगसमवायरूपतया नात्र संबन्धपद्ाथपरिकल्पनं न्याय्यम् ॥ १७ ॥ 

प्रोदिषादितया वैशेषिकदशेनं समथयितुमेतदाह- 

अद ष्टव्रत्तिलामेन यथा संयोग आत्मनः 
कचित् स्वस्वाभियोगाख्योऽमेदेऽन्यन्रापि स कमः ॥१८॥ 

0 

प्रागुक्तनियमभङ्गः । अयव प्रकृतं समवायश्चब्दमपेक्षयायं प्ोक्ताथरूपो नियमः । खप्रतियोगिक- 
सम्बन्धान्तररूप निमित्तं विना समवायञ्चब्दस्य = सम्बन्धरूपनि मित्तराहिव्यरूपस्य सम्बन्धस्य 

विशिष्टत्वात् समवायशब्दवन्निरनिमित्तः सवः शब्दः सवम्थं प्रत्याययेत् । यदा त॒ सम्बन्धस्या- 

विशिष्टत्वात् तुल्यत्वाद् = अन्येन सखावारणत्वादित्य्थं , तदा इयं व्याख्या । आक्राशशभ्देन 
समवायात् स्वाश्रयामिधाने घयादयोऽपि शब्दाः समवायादेव आकाशाभिधायिनः स्युः । आकाशे 

समवायस्य द्योरविरोघात् । तथा च सवं: शब्दः स्वाथमेवाभिदधातीति नियमभङ्ग: । 

एवञ्च शब्दश्चब्दस्य स्वाधरयस्चमवेतसमवायात् स्वसमवेतजास्यभिधाने सम्बन्धविदोषाद् 
गुणत्वं सत्ता च प्रतिपाव्रा स्यात् । षटादिशब्दैशच पयादयोऽपि प्रत्याय्येरन् $ घरदिष्वेव 
पटादिष्वपि स्वाश्रययोगाविरोषात् । इव्येवं समवायशन्दे सम्बन्धान्तरासत्वेन स्वार्थान- 
भिषानादव्या्निः, घटादिशब्देषु च सम्बन्धाविरोषादर्थान्तराभिघायकत्वेनातिव्याप्िरित्यव्याप्त्यति- 
व्यापतिभ्यामियं संयोगसमवाययोः शन्दाथंसम्बन्धत्वकल्पनया शब्दाथंसम्बन्धे वैशेषिकैः क्रियमाणा 
व्यवस्था विशौयते । यतस्तस्मात् संयोगसमवायरूपतया नान्न वैयाकरणदसंने शम्दाथंसम्बन्ध- 
परिकल्पनं युक्तमिति ॥१७॥ 

संयोगः समवायो वा सन्दार्थयोः सम्बन्ध इति वैरोषिकदशनं प्रौदिवादितया समर्भयितु- 
मेततद्यमाई -अदषटब्त्तिष्ममेनेति । 

अयमर्थ. यथा व्यापकस्यात्मनः संयोगे शराव षादौ चाविशिष्टेऽपि अदष्स्य = 
पुण्यापुण्यरूपस्य, वैरो षिकदर्च॑ने आत्मगुणस्य वृत्तिः फर्दानं प्रति ग्यापारस्तस्यारमैन- 
देशकारादिसहकारिवश्ात् प्राप्त्या क्वचिदेव = स्वश्रीराद विवात्मनः सयोगप्रयुक्तः स्वस्वाभि- 
भाव्यः सम्बन्धो न वराद, नाप्यन्यदीयशरीरे ! तथा स्वाथयसंयोगलक्षणस्य, स्वाधयसमवाय- 
खक्षणस्य वा सम्बन्धस्यामेदेऽविशेषे सप्यपि = अन्यत्रापि शब्दाथयोः सम्बन्धस्य प्रतिनिभमे 
व्यवस्थितो बा स एष क्रमः = तैव रीतिरिति । 
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ठ्यापकस्यात्मनः सर्वद्रव्ये: संयोगस्याविशेषेऽपि धमौधमेवश्चाच्छरीरादावेव 
स्वस्वाभिभावलक्षणः संबन्धो यथा, एवमिहाप्यविरिष्टेऽपि स्वाश्रयसमवाये 
स्वाश्रयसंयोगे वाहष्टवशादेव प्रतिनियत: शब्ठार्थो व्यवस्थाप्यत इत्यतिव्याप्त्यमावः | 
अश्ष्टस्य धमीधमंछक्षणस्यात्मगुणस्य वृत्तिः फठ्दानं प्रति व्यापारः, तस्या रभो देश्च- 
काटादिसहकारिवश्चात् पराधिः । तुच्छोऽयं परिह्यरो हेयत्वादस्य पक्षस्यासिदहितः 
भोगस्य स्वसुखदुःखसाधनभूतस्य युक्तं कमाश्षिपरत्वम; न तु सवस्य तथाभावो युक्तः 
अथ शब्देनाथेभ्रतिपादननियमे सति तस्य भोग्यत्वमिव्येतदपि कमाक्षिप्रमेवेद्यु 
च्यते, तदा सवेस्य जगतस्तथाभावाद्टष्टहतुप्रस्याख्यानं सवेंत्रायातम् । अथायमत्रा- 
रायः-यथा संयोगे समानेऽपि स सबं स्वमात्मनः, नापि सवेषामात्मनम् , प्रव्यात्म- 
गतादृष्टनियमात्. तथा संबन्धाभेदेऽपि न सवं सवेवाच्यम्, प्रयोगद्द्ं नाभ्यासज- 
संस्कारपारतनयपदिति तदा सवे एव प्रतिनियतविषयः प्रयोगदरोनाभ्यासात् 
सङ्कृतादबसीयसानस्वरूपः संस्कासे योग्यतारूपः संबन्धोऽस्तु. किमन्येनानिबन्धनेन 
संयोगसमवायङक्षणेन नास्तरीयकेण कव्यम् । ¦ १८ ॥ 

अयं मावः--वैरोषिकदशंने आत्मनो विमुद्रव्यत्वात् सवेँद्रव्येः सह तस्तंयोगस्या- 
विशिष्टसेऽपि प्रत्यात्मनियतवर्माधमवश्चात् स्वशरीरादावेव यथाऽऽत्मनः स्वस्वामिभावलक्षणः 
सम्बन्धः, नान्यत्र द्रव्ये, तथ! प्रकृतेऽपि तुल्येऽपि स्वार्थऽम्यत्र च स्वाश्रयसमवाये स्वाश्रयसंयोगे 

वा धर्माधमवश्चादेव व्यवस्थितः शब्दाथौ विज्ञास्यत इति पृवोक्तायाः सवंश्च्दानां सर्वार्था- 
भिधायक्त्वलक्षणाया अतिव्यापेरभावः। 

वस्तुतस्तु अयं परिहारोऽतिन्याप्तस्तुच्छः । तथाहि ~ सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कारशलूपस्य 
भोगस्य विषयीभूतस्सुखदुःखसाधनकस्य सुखदुःखनियामकषर्माधम प्रुक्तत्वस्यौचित्थेऽपि 
सवस्य प्रतिनियमस्य धर्माधमप्रयुक्तसं न युक्तम् , सवस्य नियम्यस्यामोग्यच्वात् | यदि 

त॒ शब्देनारथप्रतिपादनानन्तरमथ॑स्य सुखदुःखजनकत्वेन मोग्यत्वमिति शब्दाथेसम्बन्ध- 
प्रतिनियमोऽपि कर्मािप्त वेति उच्यते, तदा सवस्य जगतः क्वचित् कदाचित् कथञ्चिद् 
केनापि भोग्यत्वात् तद् भोगग्रतिनियमस्यादृष्टग्रयुक्तत्वेऽपि जगतोऽदष्टदेतुकत्वस्य बहुमत- 

सिद्धस्य प्रस्याख्यानं सवं्रायातमिति महान् उपण्ठवः ] यदि तवायमाशयः--ययात्मनः 
संयोमे समानेऽपि न सव॑ स्वमास्मनः, किन्तु स्वशरीयदिकमेव, नापि सखशरीरादिक- 
मपि सवेषामात्मनां स्वम्, प्व्यात्मगताद्टेन नियमनात्, तथा स्वाश्रयसंयोगरूपस्य स्.श्रयसम- 

बायरूपस्य वा सम्बन्धस्यामेदेऽपि न सवं सववाच्यम् । पाहश्स्य सम्बन्धस्य तत्तच्छब्द्ानां 

तत्तदथंषु यत् प्रयोगदरशनं तस्य योऽभ्यासः पौनःपुन्यं तन्जन्यसंस्कारपारतन्त्यादिति । तदा 
सवं एव शब्दस्य तादशसंस्कारेण प्रतिनियमितो विषयः प्रयोगदद्चनाम्याससदकृताद् गताद् 
संकेतादनुमीयमानस्वरूपो योग्यतारूपः संस्कारः शब्दाथंयोः सम्बन्धोऽस्तु किमन्येन अनिनन्धततेन 
= यक्किञ्चिन्निमित्तानियन्वितेन, संयोगस्चमवायरूपेण नान्तरीयकेण = अबिनामावसिद्धतयाऽ- 
न्यथासिद्धेन सम्बन्बेन प्रयोजनमिति ॥१८५। | 
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समवायस्य त्ववाच्यत्वमेवाभ्युपेति । 

प्रां तु समवायाख्यां वाच्यधर्मातिवर्तिनीम् । 
पयोक्ता प्रतिपत्ता वा न शब्दैरलुगच्छति ॥ १९ ॥ 

रब्दध्रतिपाद्यानां वाच्यानां गवादीनामथौनां धमे: संसर्मिरूपाच्छुरितत्वम् , 
निरपाधीनां शाब्द विषयताऽयोगात् ! समवायस्तु निरुपाधिः, न हि तस्य गुणसामा. 
न्यादिः कश्चिदुपाधिः परैर्ञीक्रियत इति वाच्य्मंमतिक्रान्तः । तयेद्ं तदिति प्रस्यवब- 
मरोयोग्यत्वं वाच -ध्ममतिक्रान्तः । नित्यपरतन्धरूपश्चासौ सम वायराब्दादपि नाव- 
धायते प्रयोक्तप्रतिपत्तभ्यामिति न तस्स्वरूपनिवेरिसंविज्ञानपद् किंचनास्ति इत्य- 
वास्य एव भावतोऽयम् । संबन्िरूपतया तु स्वतन्त्रः समवायः राब्दाद वगम्यते । 
तथा च धर्मितया प्रतीतेधमी(म्यै)स्तसयोगसहत्वादस्स्येव स्वाश्रयसंयोगः, तदभिधाने 

समवायसम्बन्धस्य तवाच्यत्वमेवाभ्युपेति हरिः । तथाहि-समवायषूब्देन धर्मितया स्वा- 
तन्त्येणोच्यमानः समवायो न सम्बन्धः, नित्यपारतन्त्यरक्षणस्य सम्बन्लक्षणस्य तत्रामावात् | 
स्वयं प्रातिपदिकः्थ॑सेन प्रतियोग्यनुयोगिरूपप्रातिपदिकाथं यसंयोजकस्वरुक्चषणस्यापि तत्छक्षण- 

स्याभावाच । वैशेषिकदश्च॑ननये "नीलो घटः इत्यादौ प्रतीयमानः समवायससगस्तु माकाङ्क्षामास्यः, 
विभक्तियोप्यो वा, वाक्य्यापि तन्नयेन तत्र शक्तिरिति अचास्यत्वमेव तस्य । तथा चेवं समवाय- 
सम्बन्धाभ्युपगमे समवाय्षम्दे वाचकत्वलश्णस्याव्याक्तिः परिता भवति । सखमवायद्चग्दस्य 

तदर्थस्य च समवायस्य स्वात्रयासमवायसम्बन्धाभ्युपगमेऽनवस्थापातभयाभावादित्येतत् सवं- 
मभिप्रेस्यान्यच्चैतदुपयुक्तमभिप्रायतः शछष्दतश्चाह-- प्राप्ति ठ सुमवायाख्यामिति । 

अयम्थः-- प्रयोक्ता प्रतिपत्ता वा =श्रोता कवा वाव्यधर्मातिवतिनीम्-- वाच्यनां गवादी- 
नामर्थानां धर्मम् = स्वोपाधिभूतस्वसंसगिखूपोपदहितत्वम् “इदं तत्" इति प्रत्यवमश्ञंयोग्यत्वं बा 
वाच्यधममतिक्रान्तां समवायाख्यां पापि सम्बन्धन्तु वाच्यधर्मातिव्तिलादेव शब्दैर्नानुगच्छति 
= वाच्यत्वेन नानुस्तरति तत्स्वरूपसन्निवेरिसंविज्ञानपदाभावाञ्परेति | 

अयं मावः--वाय्यानम् = शब्द्प्रतिपाद्यानां गवादीनामर्थानां धमो विदोषणतया 
स्वसगिरूपनच्छुरितत्वम् = तादशसरूपोपहितसम् , जातिगुणक्रियाशन्दान्यतम पाधिरहितानां 
वाच्यतया शब्द्विषयत्वायोगात् । _ समवायस्तु न सोपाधिः, जातिगुणादिषु कस्यचिदप्युपाचेस्तत् 

परैरनङ्खोकाराद् इति रत्या वाच्यधममतिक्रान्तः। किञ्चेदमीह गिति वा, तत्ताहगिति बा, यः 
प्रस्ययमर्शोऽनु नधान तद्योम्यत्वरूपं वाच्यधममतिक्रान्तः । किञ्च सम्बन्धरूपः खभमवायो नित्य- 
परतन्नतयरा प्रयोक्त प्रतिपत्तम्यां समवायशब्दादपि नावधायते | समवायशन्दादधि सम्बन्धिरूपतया 
स्वतन्नः समवायोऽवगम्यत इति गवादिस्वरूपनिवेशिनः = गवादिस्वरूपे संकेतितस्य गवादि 
पदस्येव समवाग्रसम्बन्धस्वरूपनिवेशिनः कस्यचित् तत् संविज्ञानपदस्यामावाद्वाच्य एव भवतः 
=स्वरूपतः, अयं समवायसम्बन्धः । नित्यसम्बन्धत्वरूपसमवायत्वेन उपाधिना समवामपदवाच्यस्वु 
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समवायशब्दस्य संबन्ध इति न कचिद् दोषः। भथान्तरे समाजादौ च प्रयोगदङनात् 
समवायराब्दो नासाधारणं संविज्ञानपदमस्य छोकिकम् । कि तर्हि वैशेषिकसमय एव 
रूढम् । बाच्यमथं प्रयोक्ता विवश्चित्वा योग्यं शष्द् प्रयुड्क्ते ! ससवायस्य तु पारत- 
च्छ्यात्मनो वाच्यत्वाभावात् प्रयोक्तर्योग्यरब्दोद्ाहारे व्यापायामावः, तदभावात् 
प्रतिपत्तापि न तत्र कश्चि दिव्युभयो पादनम् ॥ १९ ॥ 

अत्रावाच्यतवे समवायस्योक्त नैयायिको बाकल्छटमुद्धबयति-- 

अवाच्यमिति यद् वाच्यं तदवाच्यतया यदा | 
वाच्यभित्यवसीयेत वाच्यमेव तदा भवेत् ।। २० ॥ 

अवाच्यभित्यतेन शाब्देन यद् वाच्यं वक्तमभिप्रेतं तद्यदैवावाच्यतया अव।च्य- 
शब्देन वाच्यं उ्यवहतेव्यमिति प्रतीयते, तदैव याच्यं भवति, प्रतिपादनकार एव 
च्यताञ्ुपेतीत्यथेः। तथा चावाच्यमिव्युक्तंऽवाच्यङव्दस्येव वाच्यमित्यवाच्यत्वं 

विरुभ्यते ।॥ २० ॥ 
1 0 

समवायो भवत्येवेत्यन्यदेतत् । स तु न सम्बन्धः, धर्मितया स्वातन्व्येणोच्यमानत्वात् । तथा च 
समवायशष्दात् समवायध्य धर्मितया प्रतीतेद्रव्यत्वेन धम्येन्तरयो गसदत्वादस्स्येव समवायाभिधाने 
समवायशब्दस्य स्वाश्रयसयोगः सम्बन्ध इति न कचिद् दोषोऽग्यातिरूपः, स्तदन्यो वा | भिञ्, 

समवायक्षब्दस्यार्थान्तरे समाजादौ प्रयोगदशनात् समवायस्य नाप्ताधारणं लौकिकं संविल्लानपद 

समबायशब्द्ः, किन्तु वैरोषिकसम्र एव रूढम् । प्रयोक्ता हि वाच्यम बुद्धौ विवश्चाग्रिषयीकृत्य 
तदर्थावबोधयोग्यं शब्दं प्रयुङ्क्ते । समवायस्य तु नित्यपार्यतन्न्यात्मरनः प्रागुक्तरीत्या वाच्यत्वा- 
भावात् प्रयोक्तयोग्यशब्दोच्चारणे व्यापाराभावः, शब्दप्रयोगामावास्च न तत्र कञ्चित् प्रयोक्तवत् 
प्रतिपत्तापि इत्यभिप्रे्य “प्रयोक्ता प्रतिपत्ता वा इत्युभयोपादानमिति ।१६॥ 

थ ननो पद) म नज धद 

एवमत्र समवायस्य वाच्यत्वमुद्भावयति--अवाच्यमिति, यद् वाच्यमिति, 

अयमथः--समवायसम्बन्धरूपं वस्तु अवाच्यमिति वाक्ये अवाच्यम्? इति । अवास्यभि- 
त्यनेन शब्देन, यद् वस्तु वाच्यम् = वचनाह॑ःवेन वक्तुमभिप्रेतम् } अघ्रत्यस्य वाच्यशग्दस्यात्रा्थँ 

लक्षणा । अत्र शक्तयाथेस्य लक्यां देवुहेवुमद्भावः सम्बन्धः । तद् = यदा यदैव, अवाच्य- 
शब्देनेत्यस्याध्याह्।रः । वाच्यमिति व्यवहन्तेःयमिति । अत्रामिषैेयवद् व्यवहृ्तव्येऽपि वाच्य- 
शग्दस्य शक्तिरेव । व्यवहारस्याप्यत्र वचनविरोषरूपत्वात् 1 

अवसीयेत = प्रतीयेत, तदा = तदैव प्रतिपत्तिकाल एव असति बाधके सवं बाक्यं साव- 

धारणं मवति । "अन्क्षो बायुभक्षः' इति यथा | वाच्यमेव = अवाच्यतया अवाच्यश्चन्दवाच्यमेव 
मवेत्, वाच्यतामेवोपेादित्यथः। तथा चावाच्यमियुक्तेऽवाच्यशब्दस्येव वाच्यं समवायसम्बन्धरूपं 
वस्तु हस्यवाच्यत्वं तस्योच्यमानं विरुध्यत इति ॥ २० | 
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अथाप्यवाच्यभित्येवं न तद् वाच्यं प्रतीयते । 
विवक्चितास्य यावस्था सेव नाध्यवसीयते ॥ २१॥ 

अवाच्यशाब्दस्याप्यवाच्यत्वे प्रतिपिपादयिषितं शब्दानभिषेयत्वं समवायस्य 
न गम्येतेत्यस्य वाच्यत्व एव । तथा च विरोध इत्यथः ॥ २१ ॥ 

अथ पारतर्छ्यात्मनाडवाच्यो न सवेथेत्याशङ्थाद-- 

तथान्यथा सवथा च यस्थावाच्यत्वसुच्यते । 
तघ्ापि मैव सावस्था तैः चाब्दैः प्रतिषिष्यते ॥ २२ ॥ 

पारतन्त्यात्मना न वाच्य इत्यपि प्रकारप्रतिषेषे प्रकारवत एव प्रतिषेधः कृतो 

समवायश्चब्दा वाच्यत्ववदवाच्यशग्दस्याप्यवाच्यसवेऽवाच्यत्वम प्रसिध्यद् वाच्यत्मेवा्था- 
पच्या तस्य पुनयक्षिपतीत्याह--अभाप्यवाय्यमित्येवमिति | 

ययम्थः-अथापि = अथ च, अवास्यभिव्येवमवाय्यशन्देन वाच्यं = अवास्यशब्दाभिषेयं 
तत्. समवाय्चम्बन्धरूपं -यस्तु न प्रतीयते । एवं तहिं यास्य समवायसम्बन्धस्य अवाच्यश्चन्देन 
विवक्षिताऽवाच्यत्वावस्था सैवावाच्यश्षब्दतो नाध्यवसीयते=न प्रतीयत इति समवाय्ष्दवाच्यत्व- 
मेवास्य समवायसम्बन्धस्य पुनः समायाति) तथा च समवायोऽवाच्य इत्युक्तिविरोध इत्यथः॥२१॥ 

अय पारतन्त्यात्मनाञवाच्यः सः. नतु सवंथाऽबाच्यः। धर्मितया स्वातन्न्येण तु समवाय- 
शम्दवच्य एव, तथा च तस्य समवायशब्दवाव्यत्वतदवाच्यत्वयोनं विरोध दत्याशङ्क्या-- 
तथान्यथा सवंथा चेति । 

अयमथः-यस्य = समवायस्य, तथा = तेन प्रकारेण, अत्यथा = अन्येन प्रकारेण स्वात- 
यरूपेण, सवेथा = सवेण प्रकारेण अवाच्यमरुच्यते । तत्रापि = तादयो क्तिस्थलेऽपि, सा = प्रागुक्त 

ग्रकारघ्रयदरक्चणा, अवाच्यत्वस्यावस्थावुरवस्थेव=अवस्थामात्रमेव, तैः शनब्दैः=पारतन्न्यात्मना सम- 

वायो न् वाच्यः, स्वातन्न्येण न वाच्यः = सवथा न वाच्य इत्येतैः शब्दैनं प्रतिषिध्यते | अपि तु 
ताहस्चप्रकाररूपावस्थात्रयविशिष्ठं बाच्यस्वलक्षणं घम्यपि प्रतिषिभ्यते | धर्मिप्रतिषेधं बिना धमप्रति- 
बेवासंमवादिति कथमवाच्यशब्दस्यायं वाच्यः स्यादित्येका व्याख्या; अपरे त्वि पू्षां व्याख्या 
तथान्यथा सवथा च यस्य समवायस्यावाच्यत्वमुच्यते तन्नापि = तादशोक्तिस्थरेऽपि, तैः श्रब्दै 
पारतन्त्यात्मना न वाच्य इत्यादिभिः शब्दैः साऽवस्थैव प्रकारत्रयलक्षणा तावन्न प्रतिषिभ्यते, 
यावदस्यावस्थातुर्वाच्यत्वस्य न प्रतिषेध इति नान्तरीयको = भवक््यंभावी अस्य वाच्यत्वस्य 

प्रतिषेध इति कथमवाच्यशन्दवाच्यस्वं समवायस्येति । अत्र पवश्यां व्याख्यायां वाच्यत्वस्या- 
वस्थया सह प्रतिषेधः; उत्तरन्याख्यायान्तु अवस्याप्रतिषेधात् प्राक् नान्तरीयकतया तस्य प्रतिषेध 
इति मेदः | 

अयं मावः--पारतन्न्यात्मना समवायो न वाच्य श्द्यादिमिः शब्दैरवस्थालक्षणस्य 
प्रकारत्रयस्य प्रतिषेधेऽपि प्रकारवतो वाच्यत्वस्येवं स प्रतिषेधः कृतो भवति । 
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भवति । न हि तेनान्येन सर्वेण वा प्रकारेगावाच्य इत्ति प्रकारमात्रस्यावस्थाङ- 
शणस्येतेः शच्दैः प्रतिषेधः । धम्यंप्रतिपेे तदाथितधर्मग्रतिषेधानुपपन्तेः । तस्माद् 
विशिष्टनिषेधेऽपि प्रतिसिद्धमेव वाच्यत्वं समवायस्येति कथमवाच्यराब्दस्यायं वाच्य 
स्यादिति चोद्यमेव । यदि वा तथान्ग्था इत्यादना निषेघेऽपि न सेवावस्था निषेद्धं 
दाक्या यावदवस्थाता न निषिद्ध इति नान्तरीयक्ोऽस्य निषेधः । शब्द विषयताप्रत्यव- 
मशेमन्तरेणाकारविरोषः प्रतिषेद्ध' न चाक्यत इति शब्दविषयस्वेन तस्य वाच्यस्वो 
पपत्तरकाच्यत्वन विरोध इति पूवं उ्साचन्षृते | २२॥ 

अस्य॒ वक्तरभिप्रेताद्थादथौन्तरध्यारोपेण वारच्छटस्योत्तरं वक्तमेतत् 
सरां निदशे नमह- 

न हि संरायशूपेऽथं शेषत्वेन व्यवस्थिते 
अब्युदासे स्वरूपस्य संछयोऽन्यः यतैते :; २६ ॥ 

|) वि 2 शि; 4 
2 ~न 

यतप्तेनान्येन सवण वा प्रकारेण समवायोऽवाच्य इत्येतैः रब्देः केवरुस्य पारतच्त्यादि- 
लक्षणस्य प्रकारस्य न प्रतिषेषः, किन्तु तद्विशिष्टस्य वाच्चस्वरक्षणस्य धर्मिणोऽपि प्रतिषेधः, 
धर्मिप्रतिषेध विन। तदाभितधर्मपरतिषेधानुपपत्ते | तस्मात् प्कार्रयविश्िष्टस्य बाच्य- 
स्वस्य निषेधेऽपि विशेष्यतया समवायस्य वाच्यत्वं प्रतिषिद्धमेव भवति इति कथमवाच्यशब्द- 

वाच्यत्वं घमवायस्य स्यादिति वैयाकरणस्य चों सम्यगेव मवति । अथवा तथाऽन्यथा-इस्या- 

दिना निषेधेऽपि न सैव = प्रकारत्रयरूपैव अवस्था निषेद्धुं शक्या । यावद्वस्थाता = बाच्यत्व- 
पदाथः न निषिद्ध इति नान्तरीयकः = मध्येऽवश्यंभावी वाच्यत्व्य निषेषः । समवाये शन्द्- 

विषयत्वस्य प्रत्यवमश॑म् = अनु धानम् विना समवाव्रस्य आकारविरोषः = पारतन्त्यादिष्पः 
प्रकारविशेषः प्रतिषिद्धं न शक्यते | 

अभावबुद्धि प्रति प्रतियोगिबुद्धरिवानुयोगिबुद्धेरपि कारणत्वात्, इति शब्द विषयत्वेन 
समवायस्य वाच्यत्वोपपत्तेरवाच्यस्वेन सह विरोघ इति पुवं हेखराजाद् व्याचक्चते ॥२२॥ 

अत्रैकोनविंश्चतितमेन पद्येन समवायश्याबाच्यत्वं चैयाकरणेनोक्तं, तन्न छोकश्रयेण 
तदुत्तरेण नैयायिकेन वाक्छलमुद् माव्यावाच्यशब्द वाच्यत्वुक्तम् । वक्छल्लक्षणन्दु- वक्तु- 

रभिप्रतादर्थाःथन्तराध्यारोपणलूपम् ! तथाटि--अन्र समवायः समवायस्वरूपेण समवाय- 
शब्दस्य न वाच्य इत्येतद् बक्तर्िंवक्षितम् । अत्र च समवाय" केनापि प्रकारेण कस्यापि शब्दस्य 
न बाच्य इत्यर्थान्तरमध्यासेप्य सपवायो ऽवाय्यश्चब्दस्य बाच्य इति विरोधः द्यते इति वाक्छलं 

भवति । वाक्छर्ञ् कथाविन्नकरत्वात् मध्यस्थकृतकथकद्याम्युपगतसमयातिवतित्वास्च कस्यामपि 
कथायां न प्रयोऽ्यमिति टि कथकरसम्प्रदायः | आसन्ननिग्रहयो हि वादी सदुत्तरेऽशक्तः कथाम्भोधौ 
निमजन् जातिनिग्रहस्थानवत् वाक्दु्टे समाश्रयन् मध्यस्थेन सदस्यैश्च निगह्यते ! अतोऽस्य 
नैयायिकोक्तस्य वाक्छरस्योत्तर' वक्तुमेतत् सदशं निदशंनम् = दष्टान्तम्, आह- नहि संश्चय- 
रूपे अथं इति । 

३२ 
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समानधर्मोपरम्भाद् चिशेषानवं धारणाद् विशेषस्परतेश्वार्थे संदायित्ते स्थाण्वादौ 
स्थाणुवा स्यात् पुरुषो वेति यदिदं संश्यज्ञानमाजायते तत्र संशयरूपे ज्ञाने संरायितेऽथं 
स्वविषये शेषत्वेन तद्विषयत्यवस्थापनाङ्कत्वेन स्थिते तदुपरि तदैवास्यसंरायज्ञानं 
नोत्पद्यते, अस्याथंपरतन्त्रस्यापरित्यक्तपारतन्तयस्वरूपस्य स्वविष्यविन्ञानं प्रति 
विषयमावीपगमविरोधात्। यदि हि स्वविषयस्य संशायशपस्य ज्ञानस्येदं विषयभाव- 
मुपेयात्, तदा स्वरूपेणेव संदिग््वादखन्धध्रतिष्ठं स्वस्मिन् बाद्यविमरोस्व भावे 
संशयात्मनि स्वरूपे नावतिष्ठत । तथा च बाह्यस्याथस्य दोङायमानत्वं न परिच्छिव्यते 
युगपद्धिपयविषयिभावस्यानुपपत्तेः । तेनेव चाथप्रवृत्तेन संशयेन विषयवत् स्वरूप- 
स्यापि संशाय्यमानता(स्वा)योगो उ्यापारस्येकत्वात् । तदेवं यथा संशाय आस्मूपं 

अयमर्थः--संश्चयरूपे वस्तुनि अथ स्वविषये, दोषत्वेन स्वविघयव्यवस्थापनाङ्कत्वेन 
व्यवस्थिते सति अच्राथेपदस्य मध्यस्थस्य काकाक्षिन्यायेन पूवोंत्तराम्यामाडइृत्या सम्बन्धः | 
आङ्च्यभावे तु रोषत्वेन व्यवस्थायाः अर्थविषयकत्वमाक्षेपरूपया भथःपच्या सिध्यति । तथा च 

संशयरूपेऽथं अभिषेये वस्तुनि वा अथं रोषत्वेन व्यवस्थिते इति योजना । स्वरूपस्य संश्चय- 

स्वरूपस्य अव्युदासे अनिषेधे च, अन्यः संसयः पूवेसंशयविषयको नदि प्रवत्तेते । अन्यस्य 
संशयस्य तदानीमननुभृयमानत्वात् , पूवस्य संशयस्य च स्वविषयक्त्वाभावात् । तथा च 
यथा संदायः स्वमगोचरयन् स्वविषय गोचरयति ता अवाच्यश्चब्दः आत्मानमवास्यत्वेनागोचर- 
यन् स्वविषयीकृतं स्वस्वरूपंसमवायमेवाभिधापयति इति फलितम् । बविशदीकरिष्यते चेतत् 
पद्यन्याख्यायामेवान्त | 

अयं भावः संशयं प्रति अधिष्ानसामान्धज्ञानम् । अषिष्ठानगतस्य विशेषधमेस्यानव- 
धारणं = निश्चयाभावः आरोप्यगतस्य विरोष्यघमस्य स्मरृतिद्व कारणम् । अनया कारणस्ामग्रथा 
संश्चयिते स्थाण्वादावथं यदिदं स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति संशयज्ञानं जायते। तत्र संशयरूपे 
शाने स्वगोचरे संशगितेऽथं रोषत्वेन स्त्रविषयव्यस्थापनाङ्गत्वेन विरोषरूपेणावस्थिते सति 
तदुपरि = वाहश्च तश्चयजन्मोत्तरम् , तदेव = तस्य संशय्य स्थितिकाक एव अन्यत् संखशय- 
ज्ञानं नोत्पद्यते । अस्य॒ हि =पूसंश्यस्य, स्वविपरधरन्यवस्यापनाङ्गत्वेन स्वाथंपरतन्घ्रस्य 
तत्पारतन्त्यपरितयागं विना स्वविषय्रके विज्ञानान्तरं प्रति विषयरसधराप्चिविरोधात्) एकस्यक- 

देबाङ्गाङ्कित्वयोविरोधात् । युगपद् ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गम्" इत्याघ्राभ्युपगमविरोधास्च । यदि 
स्वविषयकस्य संशयरूपस्य ज्ञानान्तरस्थेदं सं्यज्ञान विष्रयत्वमुपेयात् तदा स्वरूपेणेव सुंदिग्धत्वात् 

स्वरूपेऽभ्रतिष्ठितं बाह्याथंविमर्शंस्वभावे = बाह्या्थविकल्पात्मके सशयात्मनि स्वस्वरूपे नावतिष्टेत। 
प्रथमसंशयस्य द्वितीयसंश्चयगोचस्त्वेन विकल्परूपत्वानिस्चयात् । तथा च बाह्याथंस्य दोलाय- 
मानत्वम् = अनवस्थितत्वम् , न परिच्छिद्यत = न विज्ञायेत, एकस्येव युगपद् विषयविषयिभावस्य 
विरोधादनुपपत्तेः । यदि तु स एव संशयः स्वां = स्वविषये ए वृत्तः स्वविषयवत् स्वस्वरूपमपि 
गोचरयतीत्युच्यते तदपि न साम्प्रतम् , व्यापारस्येकत्वेन विषयस्वरूपयो संमयोोचरीकरणायोगात् | 
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© ॐ [ [न [) 

वजेंयन् विषयं सन्देहयति तथा अबाच्यराच्द् आत्मानं वजयेन् विषयीकृतं वाचय- 
ष * भ ® भ भ तीति साध्यम् । संश्लयसूपेऽपे संशयाभिधाने ज्ञानवस्तुनि वेत्यर्थः । शेषत्वेन उ्यवस्थि- 

तिरत्राथोद् वस्तुविषया ॥ २३॥ 
उदाहरणान्तरमप्याह-- 

यदा च निर्णयज्ञाने निणंयस्ेन नियः । 
प्रकम्यते तदा ज्ञानं स्वध नावतिष्ठते ।॥ २४ ॥ 

विशेपावधःरणूपे निर्णीयसा नाथं विषये निने उने तदैवाथ परिच्छेद व्याप्रतेऽ- 
परः स्वगतो निर्णयो न प्रवतेते । ज्ञानस्य ह्यथेपारतन्त्यं स्वधमे: । ततस्तु निष्कृष्यस्वरूप- 
विचारे खधमीद् विप्रकृष्येत, स्वातच्येण विषय भानापत्तेः। अत एव ज्ञाना्तरमाद्यस्वं 
न ह्यं तन्न) मवति ज्ञानमिति प्रागेव प्रतिपादितमिति । ज्ञानान्तरविषयत्वं विषयि- 

तदेवं संशयो न स्वगोचरे नाप्यन्य ;शप्रगोचरः ¦ तथा च यथा संशयः स्वस्वरूपं बजंवन् स्वं 
विषयं विकल्पयति तथा अवाच्यशन्दः आत्मानं = स्वस्वरूपं, वज यन् = स्वरूपस्य स्ववाच्यताम- 

निषेधन् स्वेन वाच्यतया विषयीकृतं स्वस्वषूपं स्वाथं वाचयति = अभिधापयति इति रीत्या 

स्वरूपपरिवर्जनमात्रेण साधर्म्यम्] अ गवाच्यश्दः प्रयोजककर्ता, स्वस्वषूप प्रयोज्यकन्तु , तदेवं 
सम्बन्धत्वेन रूपेण समवायादिंशब्दवाच्यत्वामाबोऽवाच्यत्वेन रूपेणावाच्यश्चब्दवाच्यस्वञ्च 

समवायस्य सिद्धम् ॥२३॥ 

पूवोँक्तस्य बाक्छलस्योत्तरं वक्तंमुदाहरणान्तरमप्याई - वदा च निर्णयज्ञाने इति । 

अयमर्थः-- यदा च परिरोष्रावघ।रणरूपे निर्णी मानाय विषये निर्णयज्ञाने सति तद्विषयक- 
निर्ण॑यस्वेन स एवान्यो वा नि गवः प्रक्रम्यते = प्रवृत्त इति विवक्ष्यते । अयमर्थो रक्चणया, प्रक्रमः 
परारम्भाथेकत्वात्  प्रक्रान्तोऽर्था न गम्यत इत्पम्रमकारिकायां यथा तद् ज्ञानं निणेयलूपं स्वस्या- 

न्यस्य वा निगंयस्य विषयत्वात् स्वधमं विषपरिःयेनावतिष्ठते । नावस्थित भवति । स्वधर्माद् विषयि- 
त्वादपक्रान्तं भवतीस्यथः । तथा च यथा निर्णयस्य तदैव निर्भयत्वं नास्ति तथा वाचकस्य तदेष 
वाच्यत्वं नास्ति इत्यवाच्यशब्दोऽथप्रति गादनावस्थ आत्मन इव स्वाथस्य वास्यतां न निषेधति । 
स्वास्मनि क्रियाविरोधात् । तदानीं तद् बाचप्रतानिषेघकस्य शब्दान्तरस्याभावाचावाच्यश्न्दस्य।भि- 
षेयस्वमूपेव्येव समवायसम्बन्वः । समवायस्तु समवायद्चभ्द स्य वाच्यताम् इति वाच्त्वावाच्परत्वयो- 

दिष्ठस्वान्न विरोध इति । 

अयं मावः--तिरोषराव्धारणलूपं निणीयमानाथेविषधरकं निणयज्ञानं यद्ाथ॑परिच्छेदे 
ग्याप्रतं तदैव स एवापरो वा तद्विप्रयको निणयौ न प्रवत्तते । ज्ञानस्य हि विषयित्वेन स्वविषयार्थ॑ 
पारतकत्यं स्वभमः । ततस्तु निष्कृष्य = अथपारतर गतत स्वधर्मात् परथक्कत्य, स्वरूपविचारे = 
स्वविषयके नि्णयेऽभ्युपगम्यमाने सत्ति; स्वधर्मात् पारतन्त्यलश्षणाद् विप्रङ्ष्येत = दूरीक्रियेत । 
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त्वत्यागात् स्वधमंस्य हानिः । तदेवमन्यत्र उ्याप्रतस्य तदैव स्वविपरयव्यापाराभावाद् 
यथा ज्ञानस्य ज्ञेयत्वं नाश्व्येकस्यां संवेत्तो तथा बाचकश्य वाच्यत्वं नास्तीत्यवाच्यशचब्दः 

प्रतिपादनावस्थो नात्मन एब (दव) वाच्यताम्थस्य निषधति, स्वात्मनि क्रियाविरो 
धात् । न च शब्दान्वरं तदानीं तद्वाच्यतानिषेधकमस्तीव्यवाच्यराब्दस्याभिधावि 
धयभावमत्रोपगच्छव्येवाथः । तथा हि शब्दान्तरस्य समवायशब्दस्य समवाय (संबस्ध) 

॥ भ [| १ 

स्वरूपेण न वाच्य इत्येतद्रक्तर्विंवश्चितं प्रतीयत एव ॥ २४॥ 

तद्यथा- 
है ~ _ श [1 = 

सवं निध्या बवामोति नैतदाच्छ्यं विकद्दयते | 
तस्य भिभ्यामिधाने हि प्रकान्तोऽर्थो न गम्यते | २५ ॥ 

स्वव क्यानामसत्याथताप्रतिपादनाय सर्व॑म् अष्टं 1२ ब्रषीमि इष्युक्तेऽस्यापि 
वाक्यत्वान् मिथ्याथता न प्रसञ्चनीया। एवं हि प्रक विवक्षितं स्ववाक्यान्तसयणां 

विषयत्वेन स्वातन्त्यापततैः ` अर एव तदैव ज्ञाना"तरपराह्य तन्न भवति ज्ञानमिति प्रागेव प्रतिपादिव- 
मिति। तदव ज्ञानान्तरविषयरये विघयिस्वत्प्रागात् "वध मस्य = अथपारतन्ज्यस्य हानिः तदेवमन्यत्र 
अथपरिच्छेदे, 3 प प्रतस्य ज्ञानस्य तदेव स्वविषयक परिच्छिदरूपत्यापारामावाद् यथा ज्ञानस्य ज्ञेयं 
नास्ति एकस्मिन् ज्ञनि तथा बा चकष्यावाच्यद्चब्दस्य वाचकत्वावस्थायामेव वाच्यत्वं नास्ति इत्य- 

वाच्यशब्द्)ऽरथप्रतिपादनावस्थ आत्मन इव स्वार्थश्य वाच्यतां न निषेधति, अवाच्यद्चब्दवाच्य- 
त्वाभावात्, स्वात्मनि क्रियाविर्.घात् } शन्दान्तरञ्च तदूवाच्यतानिषेधके तदानीं नास्ति) इत्य. 
वाच्यशब्दस्यायिधाविषयत्वमुपगच्छत्येवात्र सभवायस्षम्बन्धरूपोऽर्थः। तथाहि ~ समवायसम्बन्धो- 

ऽवाच्यरब्दवाय्योऽपि शब्दान्तरस्य समवायकन्दस्य सप्रवायसम्बन्धस्वरूपेण न वाच्य इत्येतद्. 

गक्तविवक्षितं प्रतीयत एवेति ॥ २४ 

विवक्षिताथंदाव्यायान्यदप्युदाहरणमाद-- सवं मिथ्येति । 

अयमथः--'सवं मिथ्या त्रनीमिः इति वाक्ये एतद् वाक्यमपि न मिथ्यस्वन विवभ्यत । 
हि यतः, तस्यापि वाक्यस्य मिथ्याभिधाने = मिथ्यात्वोक्तौ प्रकान्तोऽर्थः = विवक्षितोऽयः, 
वाक्यान्तराणां मिथ्यात्वं न गम्यते ~न प्रतीयते | अनर प्रक्रान्तपदस्य विवक्षिते क्षणा | प्रक्रमः 
प्रारम्भार्थक्रत्वात् । हेखारजेन वु यस्य परद्घ्यापरापि व्याख्या दर्शिता । तथाहि~-"'अथ सत्यपि 
मिथ्याथत्वे प्रतिपाद्कत्वमस्य वाक्यस्य, वाक्यान्तराणामपि तथेव स्यादिति तेषां मिथ्यार्थप्रति- 
पादनं प्रक्रान्तमफरूमित्यपयोऽतराथः 1" इति | 

स्यायं भावः- यद्यच्यते-“सवं मिथ्या व्रवीमि }' इति वाक्यघ्रटकस्व॑पदार्थान्तरः 
गततया यस्य वाक्यध्य मिथ्यार्थस्वे सत्यपि अस्य वाक्यस्य बाक््यान्तरनिष्ठमिथ्याथत्वप्रति- 
पादकत्वेन सव्याथप्रतिपादकत्वमस्त्येवेतिं ! तदा वाक्यान्तराणामपि तथेव भिथ्याथंस्रेऽ्पि 
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मिथ्यात्वं न प्रतायेत । अथ सत्यपि सिथ्याथेरवे प्रतिपादकत्वमस्य वाक्यस्य, वाक्या. 
स्तराणामपि तथैव स्यादिति तेषां मिश्यार्थग्रतिपादनं प्रक्रान्तमफलमिस्य- 

परोऽत्राथः । २५॥ 
अत्रेव युक्तिमाह-- 

न च वाचकरूपेण प्रवेत्त स्यास्ति वाच्यता 
प्रतिपादं न तत्तत येनान्यत् प्रतिपाद्यते ॥ २६ ॥ 

करणसन्नि्बेिनस्तदैवासिघेयता विरुद्धा, अन्यप्रतिपादनम्रवत्तस्य तदेव 
भ्रसयुदावरस्यास्मन व्यापाराभावात् । वस्तुस्व नावोऽयं यत् कल् शक्तियुक्त न तत् 

क्म॑शक्तरधिकरणं तदैद भवति, स्वातरत्रयपारतन्त्ययारेकदकत्र वियोघादि्यथंः। 

परतिपत < तत्तत्र इत्यादिना सवे निदशेनसाध्यमन्ते निगमितवान् । यत् प्रतिपादकम् 

सत्यार्थप्रतिपादकस्वं स्यादिति तेषां मिथ्यार्थत्वप्रतिपादनं प्रक्रान्त = प्रबृत्तम् अफ़लमित्य 

परोऽवा्थं इति | 

वस्तुतस्तु नेदं युक्तिसंगतम् । तथाहि -वाक्यान रणां मिथ्याथवानां मिथ्याथकत्वप्रति- 

पाद्नाद् अस्य॒ वाक्यस्य सत्याथप्रतिपादकत्वसं मवेऽपि बाक्यान्तरानां घयाद्यमावेऽपि षटादि- 

सच्वप्रतिपादकानां कथं सस्वार्थप्रतिपादकत्वं सप्रवतीति । अस्मिन् हेखाराजवाक्ये ग्रतिपाद्कत्वम् 

हत्यस्यादौ सत्गर्थति शेषः ॥२५॥ 

ूर्वोक्ताये नद्॑नान्युक्खवा युक्तिमप्याह-> च वाचकरूपेणैति । 

अयमर्थः--अन्यवाचवकृरूपेण अदत्तस्य शभस्य तदानीमव स्ववाच्यताऽन्य- 

राब्दवाच्यता वा नास्ति; अत्रेवाथे सामान्यानुमानध्रयोगमाहोत्तराद्धन-प्रतिपाद्यमिति। 

येनान्यत् प्रतिपाद्यते तत् तत्र प्रतिपाद्यं न मदति) कतृत्वक्त्वशक्त्योयोगपद्यविरोधात् । 

अयमत्र सामान्यानुमानप्रयोगः । अन्यपतिपादने प्रवृत्तम्, तदानीमेव स्वस्यान्यस्य वा प्रतिपा 

न मवति, कनृंस्वदचक्त्या व्याप्रियमाणस्य तदानीमेव कमंत्वश्क्तिप्रयोज्यन्यापारा *यत्वानहत्वात् । 

यथा सं्यज्चानं निश्वयन्ञानं वेति । 

अयंमावः--करणसन्निव्रक्षिनः = करणेनाभिव्यव्यमानस्य करणेन जन्यमानस्य करणेन 

गृह्यमागस्य वा, तदैव = अन्यप्रतिपादकलदशायामेव, अमिषेयतानस्ववाच्यता, अन्यशब्द्वाच्यता 

वा विरद्धा। अन्यप्रतिपादने प्रदत्तस्य तदैव प्रत्युदाद्रत्य = ततः पराहृत्य आत्मनि प्रतिपादन- 

र्पव्या गरासंमवात् | वस्वुस्व नाबोऽ; यत् कर्वशरक्तिथुक्तं न तत् कमेशक्तेरथिकरणं तदेव भवति, 

स्वातन्त्यपारतन्त्यवोरेकदा एकत्र विरोधात् । स्वातन्त्यं हि कसु त्वशक्तिः, स्वतन्त्रः कर्ता 
इति पाणिनिषूतरात् । पारतन््यञ्च कर्मत्वादिशक्तीनाम् । तां सर्वासां कतु शक्तिप्रयोज्य- 
त्वादीति । प्रतिपाद्यं न तत् , वत्र इत्यादि उत्तराद्धन्तु पूर्वोक्तसवनिदर्शनसाध्यमन्ते निगमन- 

रूपम् । तथा चैवं तत्प्रयोगः । यत्परतिपादकं न तत् प्रतिपायम् । यथा स्यानं निशथयज्ञानं 
५ 
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न तत् प्रतिपाद्यम् । यथा संशयज्ञानं निश्चयज्ञानं वा । प्रतिपादकं चाभिधानमतो 
नेतत् प्रतिपाद्यमिति प्रयोगः ।। २६॥ 

ननु मा भृद् वाचकं वाच्यम्, विरोधात् । आस्मकदूः कवाक्यसामान्या- 
नुपरवेशात् त्वस्य मिथ्यात्मता केन वायत इत्येतद् श्ङ्कयेतदेव निदशेनान्तरेणोप- 
पादयति- 

असाधिका प्रतिज्ञेति नेयमेवासिधीयते 
यथा नथास्य घर्माऽपि नैव कशचित् प्रतीयते ॥ २७॥ 

साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा साधनाङ्खं न मवतीव्यक्तं नेयमेव सौगतस्य प्रतिनज्ञा- 
ह्वाविशेषात् तथ। मवति, अनथकं विवक्षि ताथीसिद्धः । अपि स्वेतद्जं प्रतिज्ञान्त- 
राणां तत्ता । एवं सवं सिथ्या ब्रवीमित्यस्यापि वाक्षयस्यायथाथंताःप्रतिपादने क्रिय 

(५) 

वा पूव॑मुक्तम् । प्रतियादकञ्चाभिधानम् = वाचकम् अतो नेतत् तदानीं स्वस्यान्यस्य बा 
प्रतिपाद्यमिति ॥ २६ ॥ 

ननु माभूद् बाचकवष्व्यम्., विरोधात् । अतोऽवाच्यशग्दः प्रतिपादनावस्थ आत्मन इवे 
समवायसम्बन्धरूपस्यार्थस्य वाच्यतां मा प्रतिषेध किन्त सवं मिथ्या बीमि इति वाक्यस्य 
सवपद्बडेन आत्मकत्त काद् वाक्यसमान्या दपरवेश्ार् मिथ्याथकत्वं केन वारयितुं शक्यमिव्येत- 
दा्चङ्कयान्येन दष्टान्तेनेतदेवोपपादयति--असाधिका प्रतिरेति इति । 

अयमथः - पञ्चावयववाक्गन्तगगता पक्षे साध्यनिदंशरूपा प्रतिज्ञा, असाधिका = साध्य- 
साधिका न भवति, साधनाङ्गं न भवतोति यावत् । इति सोगतेन प्रतिज्ञारूपेणोक्तं सति इयमेव 
सौगतस्य प्रतिज्ञा प्रतिज्ञात्वाविरोषेऽ्पि असाधिका न मबति। प्रतिक्ञापदेन च नाभिधीयते। 
अस्या अप्यसाधकत्वे प्रविज्ञान्तराणामसाधकत्वरूपस्य विवक्षिताथस्यासिद्धः । इदं यथा तथाऽस्य 
सोगतीयस्य प्रतिज्ञा वायस्य कदिचद् धर्मोऽपि अनरतत्वरूपौ नेव प्रतीयते । 

अयेभावः--साध्यनिदेशरूपा प्रतिन्ञा साध्यसाधनाङ्गं न भवति इति गौतमीयं प्रति 

सौगतेनोक्ते इयं सो गतस्य प्रतिन्ञापि प्रतिज्ञात्वसामान्यात् तथा ~ असाथिका न मवति । आस्याः 
प्रतिक्ञाया अपिं अन्थकत्वे = असाधक्तवे विवाक्षिताथंस्य = प्रतिज्ञान्तराणामसाधकत्वस्यासिद्धः 
अपितु द्मा सौगतीया प्रतिज्ञां विहाय पतिक्ञान्तयाणां तत्ता = साधकता णवं खर्वं मिथ्या 
मवीमि इत्यनेन बाक्येन सर्वेषां स्ववाक्यानामयथाथंता प्रतिपादने क्रियमाणेऽस्यापि वाक्यस्य 
स्वकीयसवंवक्यान्तगतस्य घर्मोऽद्रतत्वं न गम्यते, अस्यापि वाक्यस्यादतत्वे हि स्ववाक्यान्तराणां 
मिथ्यारूपस्य विवक्षिताथंस्व प्रतिपादनाभावे एतदूवाक्यप्रयोगवैफल्यादिति । एवमवाच्य- 
शब्देऽपि द्रष्टभ्यम् । तथाहि--अवाच्य्ग्दोऽपि श्वस्वरूपस्य २ थस्य च वाच्यतां न निषेधति । 
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माणे धर्मोऽनृतव्वं गम्यते, तथाभावे विवक्ठिताथेप्रतिपादनामभा ते प्रयोग- 
वैफल्यात् । २७ ॥ 

एवमवाच्यशब्देऽपि द्रष्टव्यम् । उपसंहरति-- 

व्यापारस्थापरो यस्मान्न व्यापारोऽस्ति क्न | 
विरोधमनवस्थां वा तस्मात् सवं नाश्रयेत् ॥ २८ ॥ 

अवाच्यराब्दस्य स्वाथप्रतिपादने यो व्यापारोऽभिधाछक्षणस्तस्यान्यो व्या- 
पारः स्वःवषयस्तदानीमेव नास्ति येनैकेन व्यापारेण शब्दान्तराभिघेयतां निषेध- 
त्यपरेणात्मनोऽप्यभिषेयतामित्यवाच्यशब्दस्याप्यसावर्थो न वाच्यः स्यादिति 

समवायसम्बन्धस्य समवायशब्द वाच्यतां तु प्रतिषेधत्येवेति ।। २७ ॥ 

उपक्रान्तमर्थमुपसंहरति तद्विषथकनिडचयद्रदीकरणाय व्यापारस्यापरो यस्मादिति । 

अयमर्थः-- यस्मात् कारणात् समवायसम्बन्धस्य समवायश्षब्द्बाव्यता मिषेधलश्तणस्वाथं- 

प्रतिपादने अवाय्यशब्दस्य यो भ्यापारोऽयिधारूपस्तस्य निरुक्तस्वाथंग्रतिपादनादन्यो व्यापारः 

कदचन वाच्यत्वनिषेधरूपस्वाथंस्यापि बाच्यत्वनिषेधरूपस्तदानीं नास्ति, बाचल्वनिषेधस्यापि वाच्य- 
५ 

त्वनिषेषे समवायसखम्बन्षे समवायशग्दवाच्यत्वनिषेधस्यापि विवक्षि ताथस्यासिद्धथा विरोधात् | 

किञ्चतस्यापि व्थापारान्तरस्य निनिमित्तव्यापासयन्तराम्युपगमेऽनवस्था स्यात् । किञ्च यद्यवाच्य- 
राभ्दार्थस्मपि अवाच्य शब्द विषयभावनिषेधाय व्यापारान्तरं स्यात् तदा तस्यापि व्यापारान्तरस्य 

स्वविषये प्रबृत्तिनिषेधाय व्यापासन्तरं तदैव कल्पेतेव्यनवस्थापत्तरप्रतिपत्तिः स्यादिति । 

तस्मात् न केवरूमवाच्यशब्दा्थस्य वाच्यतायामेव किन्तु सव्र = सम्बन्धेऽपि विरोधमन- 
वस्थं बानाश्चयेत् , विरोधे ऽनवस्थायां वा शब्दार्थाप्रतिपत्तेः । तथादि--अवाच्यश््दाथस्यापि 
वाच्यतां विरोधो अनवस्था चोक्ता। सम्बन्धेऽपि सम्बन्धस्य सम्बर्धिभ्यां सहान्यस्य 

सम्बन्धश्यामावे तयोरपि सम्बन्धिनोः शन्दाथयोः सम्बन्धो न सिद्धेत् । सम्बन्धस्य सम्बन्धान्तर- 
कल्पने चानवस्या इव्येषाऽनवस्था नाश्रयितभ्या । सम्बन्धस्य स्वयं सम्बन्धरूपत्नदन्यस्यो- 
पश्छेपकर्पानपेक्षणादिति । अथवा सवत्र इत्यस्य सर्वं मिथ्या बवीमिः असाधिकाभ्रतिज्ञा 
हत्यादा वित्य्थ- } अत्र वाक्ये प्रथा न' स्वविषयस्य मिथ्यात्वम्, यथावा अस्याः प्रतिज्ञायाः न 
स्वविषये असाधकत्वं तथा अवाच्यद्चन्दस्यापि न स्वविषये वाच्यतानिषेचकत्वं विरोधादन- 

बस्थानाद् वेति । 

अयं भाबः --अवाव्यञ्चन्दस्य स्वार्थप्रतिपादने यो व्यपागे अभिधालक्षणः समवाय- 
सम्बन्धस्य समवध्य गन्दामिषेयतानिषेधविषयकस्तस्यान्यो व्यायारः स्वविषयः = अवाच्यरूपास्या- 
य॑स्यावाशन्दामिषेयतानिषेधविषयकः, तदानीमेव नास्ति, येनेकेन व्यापारेण समवायसम्बन्धस्य 

` समवायद्यन्दाभिवेयतां निषेधति अपरेण व्यापरेण आत्मनोऽपि = ~वाच्यरूपस्याथस्यापि । 
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विवक्षितं शब्दान्तराणामष्यवाच्यव्वं न प्रतीयेतेति विरोधः स्यात्) निर्रिमिन्तव्या- 
पारान्तराभ्युपगमे चानवस्था स्यात्। तथा हि- यद्यवाच्यशष्द(ब्दाथ)स्यापि विषय- 
भावनिषेधाय व्यापारान्तरं संभवेत् तद् तस्यापि व्यापारान्तरस्य स्वविपये प्रवृत्ति 
निषेवाय व्यापारान्तरं तदवेत्यनवस्थानादम्रतिपत्तिः स्यादित्यथेः। व्यापासम्तरा- 
मावात्त् नेष प्रसङ्गः । ‹ व॑र इति न केवरं वाच्यताखामेव, अपि तु संबन्धेऽपि, 
संबन्धस्य संबन्धिभ्यां सहान्यस्य संबन्धस्यामाबे तयोरपि संबन्धिनोः शब्दाथयो 

बन्धो मा भूत् । संबन्धान्तरकल्पने वानवस्थेव्येषानवस्था नाश्रयतन्या । संबन्धस्य 
स्वयं संबन्धरूपलादन्यस्योपश्छ षकरस्यायोगादिव्यथः। अथवा सर्वत्र इसि सवं 
मिथ्या वीभि, असाधिका प्रतिन्ेव्यादावित्यर्थः । 

नपर ५) 001 श 0 11118, 

भवाच्य्रशब्दाभिषेयतां निषेधति, यद्येवं स्यात्तदा अवाच्यशब्दस्यापि असाक्षथः = समवाय- 
सम्बन्धानभिधानछक्षणोऽथंः, न वाच्यः स्यादिति विवश्चितं समवायसस्बन्धस्य सम- 

वायश्चन्दवाच्यस्वमयपि न प्रतीयेतेति वियोधः स्यात् | पदि ढे प्रागुक्तस्याभिघारक्षणस्य व्यापारस्य 
निनिमित्तमेव व्यागारान्तरमपि प्रागुक्तरीत्या वियोधस्च््रेऽपि स्वीक्रियते तदाऽनवस्या स्यात् । 

तथाहि--यदि अवाच्यश्चग्दार्थश्यापि अवाच्यश्चब्दविषयत्वनिषेधाय भ्यापारान्तरं 
निर्निमित्तमेव एंमवेत् तदा तस्यापि उ्नापासन्तरम्य स्वविषये प्रवृत्तिनिषेधाय व्यापारान्तरं तदेव 
संभवेदितिरीस्या अनवस्थापत्तः समवायसम्बन्ध समवायशब्दस्यावाच्य्र इ।त वाक्याद् वाक्यार्था 
प्रतिपत्तिः स्यात् | याद् तु व्याभसन्तर न स्वीक्रियते तदा नेषोऽनवस्थालक्षभदोषप्रसङ्ग 
इति । सवत्र इति कारिकायामुक्तम् । 

तस्याय भावः, न केवलं बाच्यरतायामेव प्रागुक्तरीत्या विरोधानवस्थयोरनाभ्रयणं 
किन्तु संयोगसमवाया!दलक्षणे सम्बन्धेऽपि। तथाहि--सम्बन्धिभ्यां सह सम्बन्धस्य 
सम्बन्धको यदि अन्यः सम्बन्धो न स्वीक्रियते तदा शब्दाथयोः सम्बग्धिनोः 
प्रथमोऽपि सम्बन्स्तथेव न स्यात्, सम्बन्धान्तराभ्युपगमे ठ उत्तरोत्तरसम्बन्धाभ्युपगमे 

उनवस्था इति री्या सखम्बन्धान्तराभ्युपगमप्रयुक्ता अनवस्था नाश्चयिततत्णा | किर एक पव 
सम्बन्धिनोः सम्बन्धः स्वीकर्तव्यः सम्बन्धस्य स्वयं सम्बन्धरूवत्वादन्यस्योपररेषकस्य = 
संयोजकस्य, अयोगात् = अनुपपत्तेः । 

अथवा सर्वेति सव॑ मिथ्या बवीमिः असाधिका प्रति.1 इत्यादावित्यर्थः । अनयो. 
क्ययो्य॑था न स्वस्वा्थविपयकत्वं किन्तु पराथंविष्रयकत्वमेव तथा अवाच्यशब्दस्यापि न स्वार्थ- 
वाच्यता निषेधकत्वं किन्तु राब्दान्तरवाच्यतानिषेधकत्वमेवेत्ति। तदेवं नैयायिवादिप्रसिद्ध- 
संयोगसमवायलक्षणसम्बन्धाश्रयेण शन्दार्थप्रविभागेऽतिम्या्िरदष्टव शात् परिदुता । 

तथाहि--तत्तच्छब्दस्य तत्तदर्थेन रह संयोगः समवायो वा सम्बन्ध दति स्वीकार 
स्वः शब्दैः सर्वोऽप्यथंः प्रतीयेत इति रीत्या अतिव्यापनिः स्यात् , संयोगसमवाययोः सवघा 

विरोषात् । अदृष्टवशात्तु कस्यचिदेव शन्दस्य केनचिदर्थेन सह संयोगः समवायो वा इति 
परिहारः । यदि वु ्ंयोगलमवायान्यत्तरलक्षणसम्बन्धाविरेषेऽप्यर्थान्तरस्य न वाच्यत्वं 
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तदेवं परप्रसिद्धसंयोगसमवायलक्षणसंवन्धाश्रयेण राब्दार्थप्रविभागेऽतिन्या- 
पिरदषटवयात् परिहृता । अन्याप्रिरपि साक्षात् समवायस्यावाच्यत्वे कल्पितेन रूपेण 
संबन्िततरा वाच्यत्वे नास्त्येव, तट स्थस्य समवायशब्देनामुखीकतस्य समवायस्या- 
वाच्यत्वविधाने विरोधभावादिति प्रोडिवादितया शश्ान्तरसिद्धसंबन्धाश्रयेणापि 
राव्दाथनियमो व्यवस्थापितः । २८ ॥ 

इदानीं स्वनिकायसिद्धं सम्बन्धमुपपादयितुमह- 

इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादिर्योग्यला यथा | 
अनादिरथेः राष्दानां संबन्धो योग्यता तथा | २९ ॥ 

समवायादिनिभित्तानपेक्षये बोचरितमाचाच्छब्दादथप्रव्ययात्पत्तरकृननिमा राक्ति 

रवसीयते । अथमात्रेण हि सब्दमात्रस्यावियोगमप्रवृत्तसंकता अपि प्रतिपद्यन्ते । तथा 

तदा स्वाथस्यापि न वाच्यत्बमिव्यग्याप्तिः म्यात्. साऽप्यदष्टवशादेव अतिव्या्चित् परिद्ता । 
यदि तु समवाथसखम्बन्यस्य न समवाग्शचन्दवाच्यसखम् , नापि घरादिशब्दवाच्यत्वमिति रीत्या 
अवाच्यस्य तस्य क्वचिदपि वरच्यानुपर्थितत्वान्न सम्बन्धिनोः > योजकतया वाक्याथंबोधगोचरत्व- 

मिति रीत्या खा्थस्य स्वश्चब्द तोऽबोधे अव्यापिरुच्यते तदापि साक्षात् = समवायसम्बन्धत्वेन 
रूपेण खमवायसम्बन्धस्य समवायशब्दाबाच्यत्थम् , कल्पितेन तु रूपेण = समवाव्रस्वेन रूपेण 
समवायशग्दसम्बन्धितया वाच्यत्वमिति नास्ति अव्याप्तिः यदि तु तटस्थस्य = शब्दाथयोः 

सम्बन्धिनोः संयोजने निरपेच्वस्य सगवायश्चब्देन आमुखी कतस्य = बाच्यत्तया श्रा तुरभिमुखी- 

कृतस्य समवायस्य समवायत्वेन न्पेणापि समवायशब्दाबाच्यत्वभुच्यते तदा प्रतीतिविरोघः, 
समवायश्चब्द्ात् समवाग्रस्वेन रूपेण उमवायप्रतीतेरनुमवसिद्धत्वादिति रीत्या प्रौटिवादितया 

शाश्नान्तरसिद्धसम्बन्धाश्रयेणापि शब्दाथनियम एतावता सन्द मण व्यवस्थापित इति ॥ २८ ॥ 

इदानीं स्वग्हसिद्धं शब्दाथयोराध्यासिकतादात्म्यरूपं सम्बन्धमुपपादयिवुमाह- 

इन्द्रियाणामिति । 

अयमथः--यथा इन्द्रियाणां चक्रादीनां स्वविषयेषु रूपादिषु अनादिर्योग्यतैव 
=) 

सम्बन्धः, तया अथः सह शब्दानामनादि्ोग्यतैव सम्बन्यः । सा चान्तत आध्यासिकतादात्म्य- 
रूपे सम्बन्ध एव प्रयैवस्यतीति । 

अयं मावः - अस्य शब्दस्यनेनार्थन सह संयोगः समवायो वा इत्यादिज्ञानरूपस्य 
अर्थप्रस्ययनिमित्ततेनामिमतस्याभवेऽपि उच्चरितमाचात् शब्दादथंप्रत्ययोत्पत्तेः शब्दस्यारथं 

अक्कत्रिमा = स्वाभाविकी काचित् शक्तिरषसीयते । अभ्मघ्रेण हि शब्दमात्रस्य न कदाचि. 
दपि वियोग इति अप्रवृत्तसंकेता अपि = बरृदधव्यवहाररूपमाप्रबरच्या अग्रहीतसंकेता अपि 

प्रतिप्यन्ते। वृद्धव्यवहारेण तु शब्दविदेषस्याथंविरोषे संकेतोऽवधार्यते । तथा च शब्द 

३३ 
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योग्यता स्वाभाविकी सिद्धा, संकेतस्तु तामेव व्योतयति ! तद्यथा चश्चुरादीनां 
रूपादिविषये पुरुषप्रयस्नानपश्ा प्राहकता । न हि यत्नेनापि रूपे रसननिवेक्च 
सक्यक्ियः } एवं गवार्थे घटशब्दनिवेशोऽसःधुः । तथा दि भाष्यम् - 

“यो हि गमश्च इति त्रयाज्न जातुचित् सम्प्रत्ययः स्यात्" इति 
(म.भा. सू. १।२।६४ ) 

इति ] यथारुचि सङ्केते हि न वाचकश्चक्तिपुरःसरीखारे".स्यविषये राब्दाः 
प्रवतंन्ते पसिद्धाथाः,अपि तु समयमात्रं तत्। संज्ञारब्दानां तु सवसंन्ञिप्रत्यायनशक्ति- 
युक्तत्वेऽपि विशिष्टे संज्ञिनि खक्त्यवच्छेदः सामयिकः । इयं च योग्यता शब्दानामथं 
प्रतीत्यनुसारेणेव ठ्यवस्थापयितव्येव्यमेदेन राब्दाथंयो प्रत्यय दध्यासपटवावस्थि- 

स्याथ योग्यता स्वाभाविकी सिद्धा, संकेतस्तु वृद्धव्यवहारेण र्दीतस्तामेव योग्यतां च्रोतयति । 
तद्यथा-चक्चुसादीनां रूपादिविषये पुरषप्रयल्लानपक्षानस्वामाविकी ग्राह; ता । नहि यन्नसदखेणापि 

रूपे रसनेन्द्रियनिवेशन कठं शक्यम् । एव गोल्पेऽ्थं धटशन्द् निवेश्नमपि कन्तमशक्यप्वादसाघु। 
त पहि माष्यम् -- श्यो हि गामश्वदति ब्रयान्न जातुचित् सम्प्रत्ययः स्यात्” इति | 

(म, मा. सू. १।६।६४) 
यत्र तु प्रसिद्वाथंकस्य घयादिशग्दस्य स्वा थदस्यत्र स्वपुवादौ संकेतः क्रियते 'घटशब्दात् 

मप्पुत्रो बोदधभ्यः इति तत्र घट्शब्दो न बाचकशक्तिपुरस्कारेण तपुर प्रवत्त॑ते, अपि तु समयमां 
= संकेतमा> तत्) तेनैव तत्र तद्थवोधः। गत एव आष्ुनिकगंकेतः परिभाषा इति 
नव्यनैयायिकाः । तदथं च तत्पदं पारिभाषिकं न तु वाचकम् | इद्धियुणादिसंज्ञाशन्डानान्तु 
यद्यप्यस्ति स्व॑संिप्रव्यायनशक्तियोगः | स्स्व सर्वाथ॑वाचकाः इत्यभ्युपगमात् तथापि अदे- 
जादिरूपे विशिष्टे संज्ञिनि पाणिनिना कृतः शक्त्यक्च्छेदः ~ शक्तिनियमः सामयिकः ब्द्धि- 
रादेच (पा. सू. १।६१।१) इत्यादिरूपपाणिनिधकेतकृतः ; अत्तएवो ^म्- 

व्यवहमशय नियमः संज्ञायाः संहिनि क्वचित् इति | 
( वा. का. २।३६५. | 

इयञ्च योग्यता शब्दानामर्थैः सह अथप्रतीव्यनुसारेणेव व्यवस्थापयित्येति | 
वस्तुतो भिन्नयोः शब्दार्थयोः अभेदेनैव ध्रतीतेरभेदाध्यासफटेवावर्थितेति आध्यासिक तादास्म्य- 
मेव तयोमुख्यः सम्बन्धः । सतपव = अत्यन्तमिन्नत्वेन वास्तविकतादात्म्याभावादेव प्रतीतो 
पदार्थोपस्थितौ = शाब्दमोषे वा शब्दवत् अर्थस्यापि विषघयत्मे नापेकषणात् इयोरपि प्रतीतौ 
पारतन्त्यक्य समानत्वात् द्यो रजभृत्ययोसिव शन्दाथयोः सम्बन्ध इति व्यपदिश्यते | 

स च प्रागुक्तरीत्या आध्यासिक तादात्म्यम् | अत्यन्तभिन्नत्वेन वस्त॑भूतस्य तस्या- 
भावात् । यत्तं देकारजेन -यदापि चेन्द्रियाणि कारकत्वादज्ञातान्येव ज्ञानं जनयन्ति, 
रा्दस्तु ज्ञापकत्वात् स्वज्ञनेनान्यधीदेवु. तथापि पुरुषप्रय्र्नानपेक्षा शक्तिः साधारणीति 
साम्यम्? इति । अग्रमत्र विकल्पः--किमिन्द्रियाणां स्वविषयं प्रति कारकत्वम् उत्पादकेसलक्चणं, 
अथवा करणत्वरूपम् | न्यः, अनुभवापलापात् । इन्द्रियाणां स्वविषयव्यज्ञकत्वस्येवालुभवात् । 
यद्यपि--^सवज्ञानेनान्यधीदेुः सिद्धेऽथं भ्यञ्जको मतः इति व्यञ्जकलक्षणमुच्यते, तथापि 
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तेति स. एव मुख्यः संवन्धः । अत एव प्रतीताघथंस्थापि विषयभवेनपेक्षणात् 
पारतन्त््यसामान्यात् संबन्ध इति उ्यपदिरहयते । यदापि चेन्द्रियाणि कारकत्वाद- 
्ञातान्येव ज्ञानं जनयन्ति शब्दस्तु ज्ञापकत्वात् स्वज्ञानेनान्यधीहेतुः, तथापि 
पुरुषप्रयत्नानपेक्ना चक्ति: साधारणीति स्राम्यम् ।। २९॥ 

इहाथगत्यथः ख्दप्रयोगः । साधीयश्चाथेगतिरपरष्देभ्य इति तेषामपि 
सम्बन्धोऽथन प्रसक्त इ्याशङ्कयादू-- 

न १ क क 

असाधुरलुमानेन वायक; केश्िदिष्यते। 
कवाचकत्वाविरशषे वा ¶नेयसः पृण्यपापयाः॥ २० ॥ 

देवी वागसे्यवकीणा बाखवदन्धादिवद्{बाख्बधिरान्धादिभिस्तद्) सुमितः 
मूखग्रकृतिविडुषां बःचिका । न हि विद्वंसोऽथमपशब्दात् साक्षादध्यवस्यन्तीति नाप- 
0 रि 1, =^ ~~~ [ह । ग्तंदल ४ ॥ 1 

इन्द्रियाणां स्वज्ञानं. विनापि सिद्धाथव्यज्चकत्वमनुभवानुरारेण ए्टव्यमेव, क्षणन्तु प्रायोवाद- 

मात्रम् ) 

,२णत्तल्पं कारकत्वन्तु शब्दद्वय रमयोरप समानमवेति । स्वविषयोत्पाद्कत्वरूपं 
कारकत्वन्तु शब्देष्वव न खिन्द्ियेषु । स भूरिति व्याहरप, स भूमिमसजत्' इत्यादिश्रुतेः | 

अतः चन्दे द्रिययोरमयोरपि स्वाथग्यञ्जकत्वं करणत्वम् पुरुषग्रयत्नानपेक्षा शक्तिरिति त्रितयं 

समान^+ | अ्थोत्पादकत्वरूपे कारकत्वे ठ तयोः केव वैषम्यमित्यवधेयमिति || ९६ ॥ 

ननु छोकन्यवहारे अर्थावगमाय शब्द् प्रयोगः क्रियते, अपशब्देभ्यश्चार्थावगतिः सणधु- 

शब्देभ्यो जायमानार्थावगतेरपि साधीयसी भवति } ततस्तेषामपि साघुश्चन्दबदर्थन सह सम्बन्धः 
स्यादित्याशडक्याह--असाघुरनुमानेनेति । 

अयमथः - -केधिद् विद्वद्भिः असाघ्ुखशम्दः अनुमानेन सधुशब्दानुमानद्वारा 
वाचकः इष्यते, न तु साश्चात् ) तथा चावाचक्वमपशचब्दानामिति । वा = अथवा, शब्दापशब्द . 
योरुमयोरपि अव्यवहितार्थप्रत्ययानुरोषेन यचकत्वस्याविरोषे व॒स्यत्वेऽभ्युपगम्यमाने सस्त्ेण 
शब्दापशन्दप्रयोगेघु पुण्यपापयोनियमः क्रियते । सधुशब्दग्रयोगे पुण्यम्, अतः साधव एव 
प्रयोक्तव्या नासाधव इति | असाघु-2न्द प्रयोगे तु पाप पुण्याभाव इति, अक्ताधवो न प्रयोक्तन्य। 
या्ञे कभंणि ¦ लाकव्यवहारे त॒ असादुश्दप्रयोदेऽपि न पपम्, किन्तु पुण्याभाव इति 

यथेष्टं साधवो असाधवो वा प्रयोक्तव्या इति तथा च माष्यम्-ध्यर्बाणस्तर्वाणो नाम 

ऋषयो बभूवुस्ते तत्रभवन्तो यद्रानस्तद्वान इति प्रयोक्तव्ये यर्वाणस्तर्वाण इति प्रयुज्ञन्ते यज्ञे पुनः 
कर्मणि नापमाषन्तेः (म. मा. पस्पशा.) इति । 

ययं भावः- दैवी वागशक्तै्यवकीर्णा बाकूवधिरान्धादिभिस्तदनुमितमृखरकृतिर्विदुषां 
वाचिका | 
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राब्दानामर्थेन कश्चित् संवन्धः । अन एव पुराकल्पेऽच्रतादिसिरिवापथंशेरपि रहिता 
वागासीदिति बद्यकाण्ड उक्तम् । अवाचका एवापश्रशाः। तेतु सादृश्यात् साधु- 
दाब्दमनुमापयन्ति । तेभ्योऽथसम्प्रव्यय इति । तथा च सङ्रहुकारः-- 

राब्दप्रकृतिरपश्च शः । -ति। 

अध्व स्वधम वबाहूुल्यादद्रतादिवद् वाड्मखानां रूढिः ¦ तथा चाव्यवधाने- 
नेवापशब्देम्योऽथप्रतीतो = म्लेच्छितवै नापभागितवे साधृमिमीपितन्यमिति राख 
प्रामाण्यात् साधूनामेव . घमाङ्गत्वमिति तदनुसतिः चास्त्रेण । तथा च मेद्स्या- 
मेदपूवेकत्वान् पुरुषविकल्पानियमेनानन्तत्वादपश्चब्दनामभिन्नरसाधुकब्दपुवकत्वमेव 
निश्ियत इति शब्दभरछत्तिरपराब्द्ः सिद्ध ६ति रष्द् एव विद्या। तदन यथा विद्यःवस्था. 

# क 0 1 

यथा बाादुस्चासितं गरगरीश्चब्दं श्रत्वा तत्सादृश्येन गगरीशब्द्ं तन्मूरप्रकृतिमनुमाय 
विद्धां सस्ततो अथ प्रतियन्ति। नहि विद्वांसोऽथमपश्चन्दात् साक्षादवगच्छन्ति इति) 

पर्चब्दानामर्भेन सह कश्चित् सम्बन्धः } अत एव पुराकल्पे अदरताटिमिग्वापभ्रशचैरपि रहिता 
वागासीदिति ब्रह्मकाण्डे उक्तम्| अतोऽ्थैन सह सम्बन्धाभावादवाचका एवापर््रशषाः) तेत् 
स्वसादश्यात् साधुशब्दमनुमापयम्ति । अनुमितेभ्यश्च साघुश्ब्देभ्योऽर्थसम्प्रःयय इति } तथा 

च सङ्ग्रहकारः --'दाग्दग्रकृतिखश्रद् इति ।* 

„ अयमर्थः --शब्दः = साधुशब्दः ‰ कृतियंश्य विकृ विकूपस्य स ताहशोऽपभ्रंलः = अपशब्द 
ति । इदानीन्ठु मनुष्येष्वघममंबा हुह्यादतादिवद्वाङमलानामपश्चब्दानां लोकव्यवहारे 
रूटिः प्रसिद्धिरिति। तथा वचेदानीमग्यवधानैनैव अपशब्देभ्योऽर्थप्रतीतिभवतीति- न 
म्लेक्ितवै नापभाषितवेः, साधुभिर्माषितन्य मित्यादिशाख्रप्रामाण्यात् साधुनामेव धमाङ्गस्वमिति 
साधुशन्दानामेवानुसरणमनुशासनं शास्त्रेण क्रियते, नासाधूनाम् : किञ्च साघुशब्द एकोऽभिन्नः, 
असधुश्चब्दास्तु भिन्ना अनेके । तद्यथा भाष्ये पस्पशाहिके--“एकस्य गोशब्दस्य बहवोऽपभ्रंशा 
गावी गोणी गोता गोपोतलिका इव्येवमाद्यः? इति । तथा चकि साघुशब्दप्रकृतिको असाधुः 
अथवा असाघुश्चब्द्रकृतिकः साधुरिति संय मेदस्यामेदपू्वकत्वात् मतिभेद प्रयुक्तानां पुरष- 
कल्पनानां विविघानामनियमेन पुरुषमतिविकल्रूपाणामपशन्टानामनन्तत्वादमिन्नसाधुशब्द- 

पवकत्वमेवापरन्दानां निश्चीयत इति साधुशब्दप्रकृतिकोऽपश्ब्दः सिद्ध इति । प्रकृतिभूतः 

साधुशब्द एव प्रमारूपविध्याषिषयत्वाद् विद्या । तदत्र शास्ते यथा अभिन्नब्रह्यास्मिका विद्या 

वस्था, यथा च विद्यायां मेदो वितथः अन्तः. तथा अपभ्रंशावस्थावाङ्मठरूपा = साधु 
शब्दस्य वकारत्वेन मञ्रूपा इति परमाथांपरमाथविस्थापेक्षो वाचः साष्वसाधुविकल्पः | 
अविद्यादशपेक्षमेव “समानात्मथगतौ शब्देन चापरशब्देन च इति भाष्यम् । अत्रार्थगता 
विति वचनादर्थाभिघायकत्वमपराब्दानामवकर्णयन्ति = दा्दात् प्रतियन्ति। न तु बस्तुतोऽ- 
मिधायकत्वमपशन्दानाम् , विदुषामपशचब्दशरुतिस्द तसाधुखम्दादेबायपरतीतेः । अतोऽविद 



सम्बन्धसमुदेशः २६१ 

भिन्नब्रह्मास्मिका तथा साधुशब्दावस्था विद्या । यथा च विद्यायां सेदो वित्थ 
तथाऽपभ्रंशावस्था व।ङमखरूपेति परमाथतदितिरावास्थपेक्षो विकल्पः । अविद्याद्श- 
पेक्षमेव- 

समानायामथेगतौ शब्देन चापश्चब्देन च” इति भाष्यम् । 
अर्थंगतावित्तिवचनाद्थासिधानमपर्दानामचकणेयन्ति । अविद्यायां मूयसाऽप- 

राब्दैव्यंवहारादथप्रतोतिमाघ्रं भवेन्नामेत्यथः । रूढत्वात्त व्यवह्ारस्याविशेषं प्रन्थकार 
आह् । तत्र च राखे नियामकं साधुरब्दरेवार्थो वक्तव्यो न।पराब्देरेवं क्रियमाणम- 

भ्युद्यकारि भवतीति । परण्यपापवा पुण्यपापनिमित्तं नियसः क्रियते साधूनां ज्ञानाच्छा- 
पूवेकाद्ा प्रयोगाद्भ्युदय इति । असाधुप्रयागे ठु धमामाव एव पापत्वेनोपचयते । 

न म्रेच्छितत्रै इत्येतस्य निषेधस्यातिक्रमात् पापसेव केचिदिच्छन्ति ॥ ३० ॥ 
ननन्द ~ ~~~ ~~ 

दशायां भूयसापशब्दैटकि व्यवदहारादथग्रतीतिमात्र मवेन्नाम तैनं ठु तेषां तत्राथंऽभिधा । लोक 
ग्यवहारेऽपशन्दानां बहुलप्रयोगदश्चनेन रूटसवात्त ~ प्रसिदधत्वत्त शब्दापशब्दाम्यमर्थावगति- 
रूपस्य व्येवहारस्याविरोषं समानत्व ग्रन्थकारः = महाभाष्यकारः १तञ्ज.खः आह-तथा चावि- 

द्यावस्थायामुभयोः शब्दापशषब्दयोरथबविगतिदहेवुत्वऽपि शस्व नियामकं साघुशषब्दैरेवा्थो वक्तव्यो 
नासाघुभिः, एवं क्रियमाणमम्बुदयकारिमवतीति । कारिकायां पुण्यपापयोरित्यस्य 

पुण्यपापनिमित्तमित्यथः । नियमः क्रियते, साधूनां ज्ञानात्, जानपूवंकात् प्रयोगाद्वा अभ्युदय 

इति। अखधुप्रयोगे वु पापमिति] अत्र धर्मामाव एव पापत्वेनोपचयंते। उपचारबीजन्त॒ 
सामानाधिकेरण्यरूपः सम्बन्ध इति | 

केचित्त असाघुप्रयोगे न म्लेच्छितवै इति निषेधस्यातिक्रमात् पापमेवे भवतीति 
इच्छन्ति । वस्तुतस्तु न म्ङेच्छितवै इति निषेधः श्रौतकमंविषयः, न तु छोकव्यवहारविषयः, 
"“मन्त्रो दीनः स्वरतो वणतो वाः इत्यादि भूता्थवादश्रवणात् } यर्वाणस्तर्वाणो नाम ऋषयो 
बभूवुरितयादिपस्पशाहिकमभाष्याच्च | पवञ्च लोकव्यवहारेऽपश्चब्दप्रयोगे प्रागुक्तनिषेधाति- 
क्रमाभावात् नास्ति पापमिति तचम् । कारिकायामपि पापद्चन्दः आब्रस्या श्रौत कमणि शक्याय- 
परः, रोकव्यवहारे तु धर्माभावसूपशकषा्थपर इति नास्ति व्रत्तिद्रयविरोधः योगपद्याभावात् । 
साधुशब्दथ्रयोगात् परण्यन्तु श्रौते कमणि, रोकव्यवदहारे चेत्यविदोषः | "एकः शब्दः सम्यग् 
ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वगं लोके च कामधुग् भवतति इत्यविरोषेण बिधिश्रवणात् । भवति इत्यत्र हि 

अन्तर्भावितण्य्थो भवतिः । छेटश्ष्चात्र प्रयोगः । तथा च एकेन शब्देन साधुना सम्यगज्ञातेन 

सुप्रयुक्तेन च स्वगं खोके च कामं भावयेदिति वाक्याथः। अत्र सम्यग् ज्ञानञ्च प्रकृति- 
प्र्ययविभागज्ञानपूवकं साघुत्व्चानम्। सुप्रयोगद्व यत्रायं सराधुस्तत्रेव प्रयोग इति। 

अतो अश्वशब्दस्य निधने, अस्वशन्द्त्य च 'तुरमे न सुप्रथोगः, अतो न तेन कामदोहकं, 

पुण्यमिति ॥ ३० ॥ 



२९२ सटीके वाक्यपदीये 

समवाये संबन्धान्तराभावः पूवेमुक्तः, अस्मिस्तु द॑ने स न प्रसजतीत्याह-- 
संवन्घकशाब्दे संबन्धो योग्यतां पति योग्यता | 

संबर्धशशब्द्ा योग्यताछक्षणं संबन्धं योग्यतयेव प्रतिपादयति । एवं समवाथ- 
शब्दोऽपि योग्यतयवानादिसिद्धया स्वाथ॑प्रतिपादकः। तथा योगम्यताशब्दोऽपि इति 
सवेत्नास्य संबन्धस्य व्याप्निः। 

सङ्केतस्य तर्हि कोपयोग इत्याह- 

समयाद् योग्यता विन्मातापुल्रादियोगवत् ॥ ३१॥ 
[00 2.9 0, 7 „त , शा 1 11,8..1; स १ ~> ~+ 

परमते यथा समवायस्य स्वसम्बन्धिद्रयस्य परस्परं सम्बन्धकतेन सम्बन्धत्वं तथा 

समवाःस्य स्वसम्बन्धिभ्यां सह सम्बन्धकस्य सम्बन्धान्तरस्यामावात् समवायस्य सम्बन्धत्वं 

सम्भवति । तस्य सम्बन्धान्तराऽभ्युपगमे तु अन्योन्याश्रयचक्रकानवस्थादयो दोषा इति पूष 
समवायस्य सम्बन्धत्वप्रत्य।ख्यानेनामिहितप्रायम् | व्याकरणदश्ने तु शब्दाथयोः प्रतिपाद्य 

प्रतिपादकभावनिया म्य योग्यतैव सम्बन्धः । किम्बहुना सवषां सम्बन्धिना ये चन खा्षात् 
सम्बन्धा. संयोगसमवायादयः ये च परम्परासम्बन्धाः कायंकारणमाव-विषयविषविभाव-प्रतियोग्य- 

नुयोगिमाव-निरूप्यनिरूपकमभावाधाराघेयभावादयः तेषां सर्वषामपि नियामिका सम्बन्धिनां परस्पर 
योग्यतैव योग्यतारूपस्य तु सम्बन्धस्य नास्ति समग्बन्धान्तरपेक्षापिक्षा, तस्या अनपेश्चस्वभावत्वे 
सर्व॑घामविप्रतिपत्तेरित्येवे नास्ति शब्दार्थयोः समवायसम्बन्धाम्युपगम इव योग्यतालक्षणसम्ब- 
न्धाभ्युपगमे पूवं दोषप्रसक्तिरित्याह--सम्बन्धशब्दे इति । 

अयमर्थः सम्बन्धश्चब्दे प्रतिपाद्य योग्यतारूपः सम्बन्ध एव । अच्ापि सम्बन्धश्च्द्- 

तदर्थयोग्यतयोर्योम्वतैव सम्बन्धः । योग्यताश्न्दस्यापि स्वाथ योग्यतःं प्रति प्रतिपत्तिदेतुर्योग्यतैव 
सम्बन्ध इति । 

अयं भावः--अस्मदर्शने सम्बन्धश्चब्दः स्वार्थं योग्यताटश्चषणं सम्बन्धं योग्थतयेव 
सम्बन्धेन प्रतिपादव्रति। एवं समवायशब्देऽपि स्वाथ्रतिपादने अनादिसिद्धा योग्यतैव 
स्वार्थेन मह सम्बन्धः । तथा योम्यताश्चब्दस्यापि स्वारथ॑प्रतिपाद्ते स्वार्थेन सह अनाटिसिद्धा 

योग्यतैव सम्बन्ध इत्येवं स्वेषु शब्देषु स्वार्थन शह योग्यतारूपस्य सम्बन्धस्य व्यापि: = 
व्यापकता बोध्या इत्ति ! 

ननु यदा शब्दाथंयोः यक्तिस्तदनम्यो वा सम्बन्धस्तदा व्द्धव्यवह्।रपरम्परारूपस्य 
समयस्य संकेतापराख्यस्य शब्दशक्तिग्रहे उपयोगः, इदानीं यदा शब्दाथंयोर्योग्यतारक्षणः 
सम्बन्धस्तदा संकेतरूपस्य समयस्य कुबोपयोग इत्याशङ्क्याह - खमयादिति । 

अयमथंः-- समयात् प्रागुक्तरक्षणात् शक्तिसंविदिव अस्मदशमे योग्यतासंवित्-योग्यता- 
ज्ञानं मवति । सा च योग्यता शन्दयंयोः सम्बन्धरूपाऽनादिसिद्धा न ठु समयेन पवोक्तलक्षणेन 
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अनादिरिद्धाथेविषयव्यापारस्य राब्दस्य बुद्धठ्यवहार परम्परापरपयीयात् 
समयात् स्वाभाविक्येव योग्यता निश्चीयते, न तु समयमाच्रादतथाभूतेऽपि तथा- 
भावः समुचितः । न हीयसस्य पुत्रस्य मातेति जन्यजनकभावः सामयिकः, वस्तु- 
सिद्धस्य वेवं प्रतिपादनात् । अथ 

परव्यक्षपुवेकं संज्ञाकमं 
इत्यस्मद्विरिष्टानासथं शब्दनियोगः सामयिक एव । नैतत् , तैरपि योग्यतानुसारेण 
पूाभ्यासात्तथा निवेश्चात् । तदुक्तम्- 

क्रियते इति । तत्न दृ्टान्तमाह--मातापुजादियोगवदिति । “क्थ अस्य पुत्रस्य इयं माताः 
इति मातापुत्रयो योगो जन्यजनकभावः समयेनानेन निश्चीयते एव, न त॒ क्रियते, वस्ठुसिद्ध- 
स्येव मातापुत्रादियोगस्य समयेन प्रतिपादनादिति | 

अयं भावः--अनादिसिदस्वाथंविषयकामिधानन्यापारवतः शब्दस्य ब्रद्धव्यवहारपरम्परा- 
परपर्यायात् समयात् स्वामाविक्येव = भनादिसिद्धा. योग्यता निश्चीयते, न त॒ समण्मात्रात् 
अतथाभूतेऽपि = तद थांयोभ्येऽपि शब्दे तथाभावः == तदथयोग्यतारूपः पुरुषप्रय्नरूपेण समयेन 
पुरुषेच्छाप्रयुक्तेन कन्तु समुचितः । न द्ीयमस्य पुत्रस्य माता इति जन्यजनकमावरूपस्तयोः 
सम्बन्धः सामयिकः = एतत्समयङ्कृतः ।  वस्तुसिद्धस्येव तयोर्योगस्येवमनेन समयेन 
प्रतिपादनात् | 

0. न हि येते थं 1 कुः ~ ननु प्रत्यक्षपूवंक संज्ञाकम इति स्मयते । माविनमपि नामाय प्रतयन्नीक्ृत्यं = उयोतिः 
शास्त्रेण हस्तरेखादिना अन्येवाङ्गलक्षणेः निश्चित्य पित्रा जातस्य पुत्रस्य एकादशोऽहििं नाम 
क्रियत इति तदथः | तदुक्तं कविमिः- 

भुतस्य यायादयमन्तमभेकस्तथापरेषां युधि चेति पायिवः। 
निरीक्ष्य घातोगमनाथेमर्थविच्चकार नाम्ना रघुमात्मसंभवम् ।। इति ।|- 

(रधुवंश ३।२१ ) 

मागवतेऽपे अभिमस्युपुत्रस्य भगवता अश्वत्थामास्रतल्लातस्य परीक्षिदिति, देवरात 

इति संज्ञा खमयकरतैव } तथा चास्मद्िदिष्टानां पित्रादीनामष्माकं नामाथ तत्तच्छन्दनियोगः 
सामयिकः = समयङरतः एव इति चेन्मैवम् | अस्मद्विशिष्टेरपि स्वपुतरेरपि सम्भावितभावि- 
योग्यतानुसारेण पूर्वाभ्यास्तात् =रघ्ुयमादिचरितश्रवणाम्यासननितसंस्कारात् स्वपृत्रेऽपिं तथा = 

पूवेरष्वादिष्विव रघुरामादिशब्दस्य निवेशात् 1 एवञ्च नास्मद्विशिष्टसमयङतः स्वपुत्र रष्वादिः 
पदप्र्याग इति सिद्धम्) किञ्च रघुरामादिगुणानामस्तामपि स्वपुत्े रागात् समारोपादपि 
रघुरामादिश्चब्द प्रयोगो ऽसामयिकोऽपि सम्भवतीति बोध्यम् । 
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अनागमश्च सोऽभ्यासः समयः कैश्चिदिष्यते । इति । 
( वा० का० २।११८) 

किं मवानादेस्यथेमात्राविनाभावमवगस्य विशेपप्ररनादवधार्य॑ते अविदित- 
संकेतानपि प्रति राब्दस्य योग्यता । पुरुषेणान्यत्र सङ्खेतेऽपि प्ररूढेऽथँ गवादिश्ब्दा- 
उद्यटिति प्रतिपत्तिः । न च पुरुषेण नियोगः राक्यक्रिय इति वक्ष्यति ॥ ३१ ॥ 

इदानीं कायेकारणभावं शब्दाथेयोः सम्बन्धमाह्- 
चाब्दः कारणमथेस्य स हि तेनो पजन्यते | 
तथा च बुडिविषयादर्थाच्छन्दः प्रतीयते | ३२ ॥ 

्रोतनुद्धवपारूढस्याथेस्य क्ब्दः कारणं जनकत्वात् । शब्दार्थो ह्यर्थो बहीरूप- 
तयावसीयमानः । तथा चान्यज्च; वक्तवुद्धिनिवेरिनोऽर्थवु कारणभतात् शब्दः 
्रुतिविषरयमवुप्राप्तः प्रतौयत इत्यर्थोऽपि राब्द्स्य कारणम् । एवं चोभयथा कार्थ- 
कारणभाववणनाद् धूमाग्निवैलक्षुण्येन रब्दार्थयोरभेदेन संबन्धोऽध्यासलक्चणः 

समयलक्षणन्तु उक्तम् प्राग् द्वितीयकण्ड- 
"अनागमश्च सोऽभ्यासः समयः कैश्चिदिष्यते ।” इति । 

( वा० का० २।११८ ) 

सक्तेपत एतदर्थस्तु रेहमविकशाल्लाम्यासजनितसस्कारादन्यः अभ्यासः पूर्वजन्मनि 
संजातः ्यवहाराम्यासजनितः संस्कारः कैश्चित् समय इष्यत इति । एवञ्च न पित्राचार्यादि- 
समयकृतः शाब्दो व्यवहार इति सिद्धम् । किञ्च किं भवानाह हत्यर्थमाच्रा अविनाभाव 

= अ्थंसामान्येन सखदहशन्दस्याविनाभावम् अवगत्याविदितसंकेतानपि प्रतिशब्दस्यार्थसामान्य- 

योग्यता विशेषप्रह्नादबधायते। अर्थसामान्यन्ञानं विना विदोषपरदनानवतारात्। किञ्च 
पुरुषेण अन्यत्र स्वपुत्रादो गवादिपदस्य संकेते कवेऽपि प्ररूदे सास्नादिम्य्थं गवादिश्चब्दाज् 
रिति म्रतिपत्तिः | 

तया च गवादिपदस्य प्ररूढ एवां योगता निश्चीयते, न त॒ सामयिकेऽ्भं | कि 
न हि शन्दस्यायोग्येऽथे नियोगः = मयः = संकेतः शक्यक्रिय इति वक्षयव्यत्रेषाग्रे इति ॥ ३१ ॥ 

पूवं शम्दार्थयोययौग्यतां सम्बन्धञुक्तवा इदानीं कायकारणमाव तयोः सम्बन्धं साधयितु- 
मुपक्रम ते---शब्द्ः कारणमिति ¦ 

अयमर्थः--श्रोतृषुद्धिस्थस्य अर्थस्य शब्दः पूवं संकल्पात्मना वक्तृद्ुद्धो स्थितो वक्त्रा 
स्थानकरणव्यापाररभिव्यञ्जितः श्रोतृश्रतिविषयमनुप्राप्तः कारणम् , जनकत्वात् । एवं तयोः 
सामानाधिकरण्येन न का्य॑कारणभावानुपपत्तिस्तयोरित्यवघेग्रम् | यतः स्वबुदधिस्थोऽप्यर्थः रोचना 
बहीरूपतयाञवसीयमानः = सताऽसता वा वाह्यार्भेन सदह तादात्म्याध्यासेनाध्य्यमानः ) 
शब्दार्थः शब्दात् प्रतीयते । तदेतत् सवममिप्रेत्योक्तम् कारिकायाम्-- सहितेनोपजन्यत इति । 

अयमथः--हि यतः, स=अर्थः, तेन = शब्देन उपजन्यते इति । तथा च पूर्वोक्तप्रकारेण 
च, शब्दोऽर्थस्य कारणम् । चकारादन्यथा च, अर्थः शन्दस्य कारणम् । तथाहि--बुद्धि- 
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तिपादितो मवति तथा हि बुद्धो शब्दाथेयोः पूवमभेदेनावस्थानम् । न हि 
विवक्षितोऽथः शब्दसम्भेदशुल्यः, अन्तःसञ्जल्परूपस्य तस्य प्रतिभानात् । अनादि- 
राब्दभावनानुविद्धं हि विर्यासपि ज्ञानम्, अत एव स्थानकसरणव्यापारादभिव्यक्तोऽथै- 
स्वरूपशवबरः रब्दः श्रोतृभिरदधारितः, तथेव स्वखूपाच्छुरणयाथंमवगमयति ! प्रति- 
पादयप्रतिपाद्कयोर्हि परस्पयभिप्रायसङ्क्रान्तिव्यवहार इत्यन्तःस्थितमथं मूकावस्था- 
माप्य परित्यक्तं वक्तुद्धिसमाबिष्ठ श्रोतयंपेयति शब्दः । श्रोतापि च तथेव स्ववासना- 

विषरात्-संकल्पात्मना वकेतबुदधिस्थादर्थात् कारणभूतान्, वक्त्रा स्थानकरणेरभिव्यञ्जितः शब्दः 
भो तृश्रतिविषयमनुप्रास्ः भत्र प्रतीयत् इति रीत्या अर्थोऽपि वकतृहुदधिस्थः शब्दस्य भरोतृषुदधि- 
स्थस्य कारणम् । प्रागुक्तरीत्या सामानाधिकरण्यक्ष॑मवात् । एवं शब्दार्थयोद्धेयोरपि परस्परं प्रति- 
कायत्वं कारणत्वञ्च सिध्यति | 

यत एव कारिष्छगतयोः तथाः (चः इति पदयोः (अन्यच्च इति व्याख्या देखाराजेन 
करता इति | 

अयं भावः--वक्तरा स्थानकरणैरमित्यञ्जितः, अत एव श्रोतः श्रुतिविषयतामुषागतः, यत 

एव श्रोतबुदध्युपारूढः कन्दः धोत्रजुदधयुपारूढस्याथेस्य कारणम् , अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सामा- 
नाधिकरण्येन च जनकखनिश्ष्चात् । यतो बहीरूपतया = बाह्यार्भताद स्म्येन अवसीयमानः== 

अध्यस्यमानः, बौद्ध एवाथः शब्दार्थः, न तु बाह्यः, तस्य बुद्धिस्थात् राज्डात् प्रत्ययानुपपत्तेः । 
कारिकायाम्--'तथा चः ईति अन्यच्चेत्यथंकम् । शब्दस्य प्रयोगात् प्राग् विवक्षादश्षायां संकल्पा- 
त्मना वक्तबुद्धिस्थात् खब्दशव खात्, अर्थात् शब्दस्य उपादानकारणमूतात् स्थानकरगाभिषात- 

रूपं निमित्तं सहकारीकृत्य जनितः शब्दः स्वोपादानसदकारिकारणगतशक्तिषैजव्येन विचयुदादि- 
प्रक शवद् विजातीयवरेगप्रचयधर्मां भोतृुतिदेशसुपागतः शरोतरबुद्धिस्थः धोत्रा प्रतीयत इति रीत्या 
अर्थोऽपि शब्दस्य कारणम् | पयश्च शब्दार्थयोरुमयोरपि परस्परं कायंत्वध्य कारणत्वस्य च 
वणनाद् धूमागन्योः कायकारणमावाद् वैरश्चण्येन शन्दाथयोरभेदेन तादात्म्याध्यासलक्षणस्तयोः 
सम्बन्धः प्रतिपादितो भवति । 

तथाहि--उच्चारणात् प्राग् वक्तृबुद्धो शब्दाथयोरभेदेनावस्थानम् | नहि तदानीं 
विवक्षितोऽथैः शब्दसंमेदे चयन्यः = शब्दसम्मिश्रणरदितः, किन्तु दुग्धजल्वत् शब्दशाबल एव । 
अन्तःसंजल्परूयस्य तस्य = अर्थस्य तदानीं प्रतिभानात् । संसारानादित्वादनादिश्चब्दमावनाः 
वासनानुविद्धं हि तिरख्चामपि विवक्चातः प्राग् अथक्ञानम् , किं पुनम॑नुष्याणाम् । अत एव् 
वक्तुः स्थानकरणाभिघातरूपव्यापारादभिन्यक्तोऽर्थस्वरूपसंमिश्ः, शब्दः श्रोतृश्ररिदेशमपागत 
भोतृभिस्तथेवाथंस्वरूपाच्छुरित एव = अथस्वरूप्ंमिधित एव भवधारितः = प्रमितः सन् 
अथमवयमयति । प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोर्हि=रोवरृवक्तरोिं परस्परमभिप्रायसंक्रमणं व्यवहार इति 
शब्दसंमेदरूपां मृलावस्थामाप्य वक्तृबुद्धिस्थितमथ स्थानकरणाभिषातलक्चग्दावस्थामवाप्य तदव- 
स्यातः परियक्तम् = मुलावस्थातःपरिमुक्तम् , वक्तषुद्धिसमाविष्टमेवां भोतरि = भोवृबुदो शभ्दः 

३४ 
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विकासानुसारेण प्रतिपाद्यते समाविष्टश्चब्दभावनः। तेन चोट्रोधितश्चब्दभावनः 
प्रवतेत इति निर्णीतं वाक्यपदीय । 

तदेवमेकपक्षीमाव एवंकवाक्यतया सम्बन्धे त्रे स्थितः सिद्धान्तानुगुणः। 
यथाविवक्षं च शन्दोऽथंमवगमयकि नियतस्वरवणीनुपूर्वीक इति स्वरविपययं 
विवक्षास्तरमिन्द्रशवरुशब्देऽवगन्तव्यम् , स्वरथेदेनान्यस्वात् । स्वकारणमेव गमयति 
दाष्द् इत्यन्तसया विवक्चान्तरं छाघवाद्स्फुटप्रविभासं प्रथमवर्णोच्चारणानन्तरं द्ितीय- 
वणे्चिरणवदनुमीयते ॥ ३२॥ 

॥ [1 ज जकन) ८०१0 को तक > आपि २० 

समपयति, नान्यम् । श्रोतापि च समाविष्टतच्छब्दभावन एव = यस्मिन् श्रोतरि यस्य शब्दस्य 
भावना (वासना) सम्यग् दट। आविष्टा स्थिता; स एव स्ववाखनाविकासानुसारेणेवनस्वीया या 
तच्छब्दतदथविषया वासना, तस्या यो विकासः समद्रोधस्तदनुसारेणेव; तथैवनवक्ता यथाथं 

प्रतिपद्यते तथेव, वक्त्राय प्रतिपा्ते नान्यथा । तेन च वक्तुः प्रतिपादनेनोद्रोधितद््द- 
वासनः शरोता वाक्यार्थाबगमपुरःसरं गवानयनादिरूपे व्यवहारे प्रवतत इति निर्णीतं 
वाक्यपदीये 1 

श # 

तत्तच्छन्द तत्तद थवासनाद्यून्यानान्तु न तत्तच्छब्दात् तत्तदर्थावसायः | अत एव संस्करत- 

भाषातो नेतरभाषामात्रविदां बोघः, तेषां संर्कृतरब्दतदर्थवासनादयन्यत्वात् } तदेवं शब्दार्थयोः 
सम्बन्धविघये एकपक्तीमाव एव = ताद्रम्याभ्यास्लक्षण एक एव प्षम्बन्ध इति पश्च एव 

एकवाक्यतया ~ अविग्रतिपच्या एेकमत्येन वैयाकरणसिद्धान्तानुगुणः, तच = वाक्यपदीये वाक्य- 
काण्डे आरम्भ एव स्थितः । न ठु तयोर्थोग्यवासस्बन्धः, कायंकारणभावो वा, तादात्म्याध्यास- 
रश्रण इत्यनेके पक्वाः । यततेद्च शब्दस्तद्थेनियतस्वरवर्णानुपूरवींकः, अतः स्वरवर्णानुपूर्वीमिदात् 
त्तद थं भिन्न एव । अत एवे स्वरविपयये वणं विपयये च न ततस्तदथबोधः । यथ! इन्द्रश्चब्द 
माद्यदात्तो भिन्नः, “इन्द्रः शरुः शातयिता यस्यः इत्यथे बहुत्रीहौ । अन्तोदात्त स भिन्नः, 
इन्द्रस्य शयुः शातयिता इत्यथं षष्ठीतत्पुरुषे । अत एव अन्तोदात्त इन्द्रद्यन्दे प्रयोक्तव्ये त्वद्रा 
आद्यदात्त इन्द्रशब्दः प्रयुक्त इति इन्द्र एव वृत्रस्य शातयिता खम्पन्न इति “मन्त्रो हीनः स्वरतो 
वणेतौ बाः इति वाक्यात् प्रतीयते । 

यथा वा अद्वास्वश्ष्दयोस्तुरगे निर्धने च नियतवर्णयोर्वर्णविपग्ये न विवक्षिता्थबोधः | 
तत्तदथं नियतस्वरवर्णानुपूर्वीकश्च शब्दो यथाविवक्षम् (विवक्वानु्वारेणेव) स्वाथमवगमयति इति 

स्वरविपयये विवक्षान्तरमिन््रशचुखन्देऽवगन्तव्यम् । स्वरभेदेन तस्य शन्दस्यान्यसात् । एवं 
वणंविपययेऽपि विवक्षामेदोऽवगन्तभ्यः । प्रागुक्तरीत्या स्कारणमेवार्थं शब्दः गमयति = ज्ञापयति, 
नान्यम् इति यत्र स्वरभेदेन विवक्षामेदस्तत्र विवक्षितार्थप्रस्ययानन्तरं द्वितीयवर्णोस्चारणवत् 
साधवात् = लेप्यात्. अस्छुटप्रतिभाक्ं यथा मवति, यथा अविवक्षितोऽर्थोऽनुमीयते, न व 
अभिधीयते । यत्र तु अ्थ॑द्वयमपि बिवक्षितम् तत्र अर्थान्तरस्यापि भिवयेव बोधः, अर्थसेदेन 
रक्तिमेदस्वीकारात् । न च युगपद् व्रत्य विरोधः, बोधद्वयस्व क्रमेण जायमानत्वात् । एतच्च 
दठेपरस्थले बोध्यम् ॥३२॥ 



सम्बन्धसमुरेश्ः २६७ 

नचु बुद्ध यपारूढे शब्दाथं कथमोदनं युडनक्त इत्यादिग्यवहार इत्याशङयाह- 
भोजनाश्यपि मन्यन्ते बुदध-यधं यदसंमवि | 
बु-यथदिव बुद-यथं जाते तदपि हश्यते ॥ ३३ 

बुदधिविपररिवतिनोः छ्ियाकारकयोर्विज्ञाननये साध्यसाधनभावः सिद्धः प्रति- 
भाससारः! तथा हि दुउचरये बुद्धौ शब्दार्थो(थं) भोजनं मोक्ता तत्संबन्धश्च यदसम्भ- 
विस्वेनाभिसतं तदपि सम्भचव्येव 

कदेत्याहू-बुढच्थादिव । ओद्नादिप्रतिमासाद परस्मिन् सुञ्यमानात् । कारक- 

ज्ञानसं वेदने ते सति. वाक्यवादिनः पद्मात्रात्् प्रतीतेरपरिसमाप्रेः। 
अभ्युपगमवादश्चायम् । बाह्यनयेऽपि हि शब्दाथस्य बुद्धिपरिवतिनः प्रतीतेः। 

गवन रवप टके 1 

ननु बुद्धयपारूढ एव शब्दाथं इति प्रागुक्तम्, एवञ्च कथम् “ओदनं भुङ्क्ते' इति 
बाह्या थविषयको व्या गरो व्यवहारश्च ओदनभोजनस्य तदानीमेव बहिर्जायमानस्य प्राग बुद्धौ 
स्थितत्वाभावादिव्याशङ्क्याह--मोजनाद्यपीति । 

अयमयः-- बुद्धय शब्दार्थ स्वीक्रियमणे “ओदनं खुङक्ते' इत्यादौ भोजनाद्यपि भोजनं 
भोक्ता तस्सम्बन्धदचेति प्रागुक्तरीत्या बुद्धिस्थत्वाभावेन यदसंभवि मन्यन्ते बाह्यार्थश्चग्दाथवादिनः, 

तदपि भोजनादिकं बुद्धय्थददिव बुद्धयथे जाते हश्यते | तथाहि--अपरस्मिन् भोक्तरि यद् 
आओदनमोजनं वक्त्रा दृद्यते, तद् वरकतृबुदधिस्थं तस्माद् ओदनमोजनात् प्रकृतोदनमभोजनं वक्तू- 
बुद्धिस्थं तत्साना्यादुपजायते । दृश्यते हि सजातीयं सजातीयस्योपादानम् अआघ्रवृक्षादौ | 
तदेतदुक्तम्--“बुद्धयर्थांदेव बरुदधयर्थं जाते तदपि दयते” इति) ` 

भयं भावः --क्षभिकविज्ञानवादिमतते क्रियाक।रके दे अपि बुदिविपरिवतिनी, तन्नये 
तयोः प्रतिमासमात्र्सीरत्वात् । अतः बौद्धेन सामानाधिकरण्येन तयोः परस्परं साध्यसाधनभावः 
सिद्धः । तथाहि-बुद्धवयरथं बुद्धो शब्दाथेऽभ्युपगम्यमाने मोजनं भोक्ता तत्सम्बन्धश्च यद- 

संभवित्वेनाभिमतं पूर्वपक्षिणः, तदपि संभवत्येव । 

कदा इति प्रष्ने आद-बुद्ध्यर्थादेवेति। ओदनादिप्रतिमासात् = प्रतिभासमा्न- 

दशरीरादोदनादेः। अपरस्मिन् = प्रकृतौदनभोजनकत्तरन्यस्मिन् , ओदनमोजनकतंर अन्यस्मिन् 
द्रो वा, भुञ्यमानादिति दोषः भुनिक्रियाकमत्वमाप्यमानादिति तदथः | तथा च अन्यकत्त ~ 
कात् = अन्यदेशस्थिताद्या ओदनभोजनाद् वकतबुधिस्थाद् जाते वक्तरबुद्धस्ये विवक्षितौ दनमो- 
लनेऽभ्युपगम्यमाने सति भोजनादिकं यदस्षभविस्वेनाभिमतम् तदपि इदग्रते, उपपद्यमानत्वेन 
संभूयमानं दश्यते खोक इति पयेवसिताथः । यदि तु अनर भुन्यमानादिति रोषौ नाध्याहियते, 
तदा कारकन्ञानसंवेदने सतिं = ज्ञानमाच्रश्चरीरस्य कारकस्यरसवेदने सत्ति, वाक्याद् वाक्याथंबोघ 

इति वादिमते कारकपदमात्राद् वाक्याथग्रतीतेरपरिसमाप्तेरसंगतिः कारिकोत्तसार्धाथस्य स्यादिति 

तदध्याहार आवश्यकः | 
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क्रियाकारकभावे (न) ददयनिकल्पयोरभेदाध्यवसायाद् व्यवहारसिद्धिभंवस्येव । 
तथा हि बाह्यार्थे सति दश्चनम्। दशेनेऽथेनिभीसः, तस्मिन् सति वक्तुमीहा, 
ततः प्रयत्नादेः शब्दोच्चारणमिति परम्परया बाह्यां एव वाच्येत ८ वाच्य इति ) । 
तच प्रवृत्तिरिति विनापि तु बाह्याथं शक्यते, विज्ञानमात्रदशेनेऽपि तन्निमसवशेन 
क्रियाकार्कसंबन्धो मेखयितुभिस्येवोपस्यस्तम् ॥ ३३ ॥ 

यतश्च बुद्धिपरिवर्ती शब्दाथेः, ततः राब्दाथंसंबन्धो निस्य उपपद्यत इत्याह -- 

अनित्येष्वपि नित्यत्वमभिधेयात्मना स्थितम् । 

घटादिशब्दादु्चरितादथांकारावग्रहस्य प्रत्ययस्य सदेवोपजननाद् वाद्येन 
[| कप शः [र् |स ॥ ५ 

रूपेण प्रध्वं सिस्वेऽप्ययिधेयत्वेन शब्दार्थस्य नित्यत्वान्नित्यो हयथंवतामथरभिसंबन्ध 
इति प्रवाहनित्यताश्रयेण पश्प्ञायामुक्तम् । 

1 

अयञ्च सर्वोऽपि कथाग्रपञ्चो बाह्या्थंमपरप्य माध्यभिकसंमतविज्ञानवादाश्रयेण प्रवृत्तः 
परौद्याऽभ्युपगमवाद् एव = अनभिमतं विज्ञानवादं स्वीङकत्यापि बौद्धः शब्दार्थः समथयितुं 
शक्यत इति प्रौल्या उक्तिमा्रम् , न स्वेषविन्ञानवादोऽत्र सिद्धान्तः} यतो बाह्मनयेऽपि = 
बाह्यार्थवादिवैभाषिकसोत्रान्तिकमतयोरपि बुद्धिपरसिितिनः शब्दार्थस्य प्रतीतेः स्वीक्रासस्च। 

टदयविकल्पयोः = बाद्याथेबौ द्वायोः, भमेदाध्यवसायात् = तादास्म्याध्यासात्, क्रियाकारकभावेन 

बहिव्येवहारसिद्धिर्मवत्येव। तथाहि-बाह्या्थं ति तदृदश्च॑नम्, दर्शने सति भयनिर्भासः = 
अथस्य दश्ंनविषयत।. तस्मिन् सति वक्तुमीहा = अर्थस्य निर्भांसे सति तस्य विवक्षा, ततः 
प्रयत्नादेः = प्रयत्नएवकात् स्थानकरणामिषातात् शब्दोच्चारणमित्येवं परम्परया बाह्यां 
एव वान्य इति तत्रेव प्रहृत्तिरिति । किन्तु बाह्याथ॑ विनापि विक्ञानमा्रद्शंनेऽपि = विज्ञान 
वादेऽपि अथं निर्मासवशेन क्रियाकारकसम्बन्धो मेखपितं शक्यत इत्यभिग्रव्येवैतत् कारिकायां 
विज्ञानवादोपन्यासः । न ठ सिद्धान्तीकृत्ये-त्थवधेयमिति ॥ ३३ ॥ 

य॒वङ्च बुद्धिपरिवर्ती अथः शब्दार्थः, न तु वाह्यः } ततः शब्दार्थसम्बन्धो नित्य उपपद्यते 
इ ४ ^ ड 

सिद्धे शन्द्ाथंसम्बन्ध इत्यादिपस्पशाह्िकान्तस्थमाष्यवात्तिकोक्तः । बौद्धानां श्ब्दा्थसम्बन्धानां 
बुद्धो वासनारूपेण स्थितानां संसारानादित्वेन प्रवाहनित्यस्ादित्याह--अनित्येष्वपीति । 

जयमथः--अनित्येष्वपि अयेषु नित्यत्वम् जभिषैयात्मना = संसारानादित्वाद् मभिवेय- 
प्रवाहरूपेण स्थितमिति । 

अयं भावः--परादिशब्दादुज्चारिताद् अर्थाकारावग्रहस्य अर्थाकारनिर्मासस्य प्रत्ययस्य 
सदैवोपजननाद् बाह्येन रूपेण अथस्य प्र्व॑सित्वेऽत्यमिघेयत्वेन रूपेण शब्दार्थस्य नित्यत्वात् । 
यत एव प्रवाहनित्यताश्रयेण म्ये पसश्चायामृक्तम्--नित्यो शर्थवतामर्थैरभिसम्बन्ध इति । 
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करुटस्थनिव्यताश्रयेणाप्याह- 

अनित्यत्वं स्वशक्तिवा सा च नित्यान्न भिद्यते ॥ ३४॥ 
पदाथीनां सतामसत्वविरोधादतीतानागतयोरभ्वनोनास्तीति प्रत्ययजनक- 

मद्यस्य तत्त्वस्य स्वश्य आत्मनो ब्रह्ममो द्रव्यक्षणस्य सामथ्यमेव तत्रालिव्यत्वमिति 
तस्य॒ निव्यादद्रवरूपात् तस्माद्ध दाभावादनित्यशब्देनो पाधिभेदभिन्नस्य पूर्वोक्तनेव 
न्यायेन तस्यव प्रतिपाद्नाच्नास्स्यभावो नाम तद्मावतो भावेषु कथिदित्यथः। 
ततश्च घटादिशब्दैः सवीवस्थासूपाधिविशिष्रह्द्रव्यमेव निच्यं प्रतिपाद्यत इति नित्यः 
रशब्दाथसंबन्धः सिद्धः । तदुक्तम् -“्रव्येऽपि पदाथ एष विग्रहो न्याय्यः सिद्ध 
राब्देऽथं सं बन्धे चः इति (म° मा० पस्पशा० ) ॥ ३४ ॥ 

ख > थ पति 

एवं बोधय शब्दार्थस्य प्रवानित्यताश्रयेण = सब्दाथंसम्बन्धस्यापि ताहश्चस्य नित्य- 

ताग्रुपपाच्य इदानीं तस्य कूटस्थनिव्यतामाध्रिस्यापि तत्सम्बन्धस्य निच्यतामाह--अनिच्यत्वमिति । 

भयमथ: -वा = अथवा, पदार्थानां सतामसखायोगात् पदार्थानाम् अनित्यत्वं स्वश्चक्तिः = 
स्वस्य आत्मनो ब्रह्मणः शक्तिः सामथ्य॑मेव । तथाहि घयादिरूपोपाधिविशिष्ठं ब्रह्मरूपं द्रभ्यमेव 
तत्तच्छब्दार्थः, तस्य च नास्तीति प्रव्ययहेतुभूतमनित्यत्वं शक्तिरेव । सा च शक्तिनित्यात् शक्तिमती 
ब्रह्मणोऽद्दयान्न भिद्यते, शक्तिशक्तिमतोरभेदस्यानभवसिद्धत्वात् 1 तथा च तत्तदूभावरूपौपाधि- 

विरिष्टं ब्रह्मरूपं द्रभ्यमेव शब्दार्थः } स च कूटस्थनित्य इति तस्सम्बन्धोऽपि वस्तुतस्तदरुपः 
कूटस्थनित्य एव सिद्ध इति | 

अयं मावः- सतां पदार्थानामसस्वरूपमनित्यत्वं न संभवति एकस्मिन् सच्वासच्वयो- 
विरोधात् । तदुक्तम्-- 

सताञ्च न निषेधोऽस्ति सोऽसत्यु च न विद्यते | 
जगत्यनेन न्यायेन नञर्थः प्रख्यं गतः ॥ इति । 

गीतायामपि- 
नासतो विद्यते भवो नाभावो विद्यते सतः] 

उभयोरपि दृोऽन्तस्त्वनयोस्तच्वदशिमिः ॥ इति 

अतोऽतीतानागतयोरध्वनोः = मूतभविष्यत्काख्योः अनित्यत्वेनाभिमतानां घटादि. 
पदार्थानां नाश्तीति प्रत्ययज्नकमद्यस्य त्वस्य स्वशक्ति: = स्वस्य आत्मनो बह्मणो द्रव्य- 
लक्षणस्य सामथ्य॑मेव तत्रानित्यत्वमिति । तस्य च अद्यसाम्यंरूपस्यानिव्यत्वस्य नित्या- 
दद्वयरूपात् तस्माद् = ब्रह्मणो भेदाभावाद् घययुपधिभेदभिन्नस्य तस्येव = ब्रह्मण एव 
पूर्वोक्तेन न्यायेन = प्रागुक्तयुक्त्या अनित्यशब्देन प्रतिपादनात् सत्सु भावेषु तदभावतः = 
पदार्थानामसच्मादाय अभावो नाम कदिचत् पदार्थो नास्ति ह्यर्थः । ततस्च घटादिशब्दैः 
सर्वावस्थासु = भूतमविष्यदूवतमानरूपासु घयच्ुपाधिविशिष्ठं ब्रह्मरूपं द्रव्यमेव कूटस्थ- 
नित्यं प्रतिपाद्यत इति रशन्दार्थरूपस्य सम्बन्धिनो नित्यत्वात् शन्दाथसम्बन्धोऽपि नित्यः 
सिद्ध इति । तदुक्तं पस्पश्ास्ते मष्ये--“द्रन्येऽपि पदार्थं एष विग्रहो न्याय्यः सिद्धे शब्देऽथं 
सम्बन्धे चः इति | अचर सिद्धश्चब्दो नित्यार्थक इति ॥३५४॥ 
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एवं सम्बन्धं स्वाभाविकमवस्थाप्य तत्रैवो पीद्रखकं परमतेनाह- 
शब्दे नाथस्य संस्कारो ट्राटशपयोजनः। 
क्रियते सोऽभिसम्बन्धमन्तरेण कथं मवेत् ॥ ३५ ॥ 

इहाथ कञ्चनाप्यनसिदधतीनां शाबरादिबिद्यानां विषादिशषमने सामथ्यं दृष्म्। 
प्रतितन्त्रं प्रसिद्धानां च बीजाक्षराणां जप्यमानानामरष्टहेुत्वम्, अत एवोन्नीयत 
इत्यवा्चकेष्वपि शष्देष्वथन सह संस्कारान्यथानुपपन्त्या संबन्धभावात् सवत्र 
संबन्धावसाय इति कश्चित् ॥ ३५॥ 

देक त क्क ~ 1 

एवं शब्दार्थयोः सम्बन्धं स्वाभाविकम्~प्रवाहरूपेण कूटस्थस्वेन वा नित्यम् , अवस्थाप्य 
== स्थिरीक्घत्य तत्रेवोपोद्वलकम् = उपपादकम् , परमतमाभित्याह-- शब्दे नार्थस्येति । 

अयमर्थः - शब्देन = शावरादिमन्धरूपेण लोके सर्पङचिक्रारि विषापनोदनापर प्रयुज्य. 

मनतया प्रसिद्धेन अर्थस्य -सर्पादिविषस्य संस्कारो दृष्टप्रयोज्नः क्रियते | नयदौ संक्रान्ते। 
सर्पादिपिषे अनर्थकेनापि शाव्ररादिमन्बजपेन संस्कृते हि विषस्य प्रशमः = दाहकत्वमारक- 

त्वादिदोषापगमः प्रयोजनं दृष्टम् | एेकारादिरूपनीजाक्षररूपेण शब्देन हि अवाचकेनापि 
स्थस्य स्वजपिवृचित्तस्य संस्कारोऽदष्टप्रयोजनः क्रियते । . तथाहि-बीजाक्षरजपेन संस्कृते 

जपितुरन्तःकरणेऽृष्टं पुण्याख्यमुत्पद्यते। तेन चारो किककवित्वादिसिद्धयः । तदुक्त 
भ्रीहषंमिधरेः- 

तच्चिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफले शृङ्गारभङ्ग्या महा- 
काव्ये चारुणि नैषधीयचरिते सगं निसगोञज्वलः । 

इति प्रतिसगमन्ते । 
१ ५ # ५५५ 

पुष्पैरभ्यच्यं गन्धादिभिरथसुमगेश्चारहंसेन मां चे 
ननिर्यान्तीं मन्त्रमूर्तिं जपति मयि मतिं च्यस्य मय्येवं भक्तः । 
सम्प्राप वत्सरान्ते शिरसि करमसो यश्य कस्यापि घतते 

सोऽपि इरोकान काण्डे रचयति सुचियन् कौतुकं दश्यमस्याः॥ 
इति च| 

एवं च सदष्टादटप्रयोजनः प्रत्यर्थं नियतः शब्देनार्थस्य संस्कारः शब्दाथयोरमिसंबन्ध- 
मन्तरेण कथं भवेत् १ तयोरसावारणस्वम्बन्धामावे संस्कारस्य शम्दजस्याग्यापकत्वातिभ्यापकत्व- 

रूपदोषापातादिति । 
भयं मावेः--इह कस्याप्यर्थस्य वाचकानां ्ाबरादिमन्त्राणां सपद्स्विकादिविषादिशमने 

सामथ्यं दषं लोके । सैव शाक्तवैष्णवादितन्त्रषु सवषु प्रसिद्धानाञ्च तत्तद्बीजाक्षराणामद- 
हेतुत्वम् = पुण्यजनकलत्वम् फलद्वारेण दं तव्जापकैः । अव एव इति = इदम् उन्नीयते । 
अर्थस्य सस्कारान्यथानुपपच्या शब्देषु अवाचकेष्वपि अथंन संस्कायेण सह सम्बर्धस्स्व(त् 

सर्व॑ = वाचकेष्वपि शब्देषु वाच्येनार्थन ह सम्बन्धस्य संसकारदेतुभूतस्यावसायः = निश्चय 

इति कञ््विन्मनुत इति ॥ ३५ ॥ 
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एतन्निवारयति- 

नावदह्यमनिघेयेषठ संस्कारः स तथाविधः | 
हृदयते न च सम्बन्धस्तथाभृतो विवक्चितः ॥ ३६ ॥ 

घटादिशब्दैम्योऽथंस्य घटदिरै्ादृष्टप्रयोजनस्य संस्कारस्यादरनादत्र सम्बन्धो 
न स्यादिति नेदशसंस्कारनिमित्तमसौ विवक्षितः ॥ ३६ ॥ 

अपितु 

सति प्रत्ययहेतुत्वं संबन्ध उपप्यते ) 
शब्दस्याथ यतस्तत्र संबस्धोऽस्तीति गम्यते ॥ ३७ ॥ 

एतन्मतं प्रत्याचष्ट नावध्यमिति 

ञ अयमर्थः--षटादिशब्दाभिषेयेषु अथंघु स घटादिशब्दजनितः, तथाविधः दृष्टादृष्ट- 
प्रयोजनः संस्कारः अवद्यम् = नियमेन, न हर्यते | चन कञ्च अर्थैन वाच्येन सह शब्दस्य तथा- 
भूतः = दष्टादषटप्रयोजनस्य संस्कारस्य देतु मृतः, सम्बन्धो न विवक्षितः सच्ेऽपि इति। क्वचित् तु 
दष्ठाद्टप्र्रोजनोऽथंस्य संस्कारः शब्दक्ृतो दश्यत इत्यभिप्रेत्य नावद्यमिल्युक्तम्। तच था-- “वैदि- 
कमन्त्रेः साथेकैरर्भस्प्रतिदारया संस्कृतानाम्थानां क्रतुपकाररूपं हश प्रयोजनम् । अत एव प्रयोग- 

समवेताथस्मारका मन्त्रा इति मन्त्ररक्चषणं वदन्तो मन््ररेवार्थाः स्मतं्याः? इति पूरव॑मीमांसकाः | 
एवञ्चापभ्रंरस्प्रतानामर्थानां न क्रतुपकारकत्वमिव्यायातम् । किञ्च वेदिकमन्तरजपेन अन्तःकरणे 
संस्कृते अद्टमपि प्रयोजनम्} तच्या--'असतो मा सद् गमय, तमसो मा व्योतिग॑मय, मूत्यौ- 
मभूतं गमय हइत्यभ्यारोहमन्त्र जपेन संख्छरते चित्ते अशयुङ्गाकृष्णस्य अदषस्य उत्पस्या ज्ञान- 
दवारापवगेः इति उत्तरमीर्मासका इति । 

अयं भावः -- वटादिश्षब्देभ्ोऽयंषु घटादिषु जनितो दष्टादृष्टप्रयोजनः संस्कारो न 
दश्यत इति धटादिशब्दानां घयाचर्थः सह सम्बन्धो न सिद्धेदिति न दशाद्प्रयोजनस्य 
संस्कारस्य निमित्तमृतः सम्बन्धोऽत्र = शन्दार्थपरतिपत्तिदे॒मूतशब्दाथसम्बन्धविचार प्रस्तावे 
विवक्षित इति ॥ ३६॥ 

अतः श्ब्दाद्थं संस्कारन्यथाऽनुपपस्या शन्दार्थयोः सम्बन्धो न कल्पयितव्यः, अपि तु 
खब्दाद थं प्रत्यान्यथाऽनुपपच्या तयोः सम्बन्धः कल्पयित्तम्य इत्याह -- सति प्रस्ययहेतुत्वमिति । 

अयमथंः-यतः सति शब्दार्थयोः सम्बन्धे शब्दस्यार्थे पत्ययहेतुस्वमुपपद्यते, अतस्त नियते 
अर्थ नियतस्य शब्दस्य सम्बन्धोऽस्तीति गम्यते ज्ञायते इति । स चार्थगप्रस्ययान्यथाऽनुपप्याऽविरी- 
बेणानुमीयमानः सम्बन्धो विशेषजिज्ञासायां योग्यतारूप एव पयवस्यति, इन्द्रियाणां स्वविषयेषु 
अनादि्योँग्धताययेत्यादिकारिकोक्तः, नः त॒ संस्कायसेस्कारव मावलक्षणः, तस्य भथ शब्दङ्तसं- 

सकारान्यथाऽनुपपत्या कल्प्यमानश्य शब्दधमस्य संस्कारकतवस्यपेश्चायामपि तद्धमप्रत्यायकत्वान- 
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प्रतिनियवाथप्रत्यायनान्यथानुपपच्या शब्दार्थयोः संबन्धो योग्यतालक्षण- 
शवक्षूरूपादीनामिवेस्यस्मदुपज्ञमेच भयाय इत्यथैः । अथं नियते नियतस्य प्रतीतिहेतुखवं 
सति संबन्धे युज्यते, नान्यथेति । यतस्तस्मादथेप्रत्यायनाख्यात् कायोत्. अस्ति संबन्ध 
राब्दस्याथे इति निश्चीयते । नाथेविशेषाधानरूपः संस्कारोऽत्र संबन्धावेदक 
तस्यातुूर्बीमात्राद्धिशिष्टन प्रभाववता रचितादपि निष्पत्तेः प्रत्यायकत्वानपेक्षणा- 
दित्यथप्रतीतिनियमहूतुः शब्दाथयोः संबन्धः प्रतोतिकृतः, न प्राप्तिखक्षण इति प्रतीति- 
छक्षणादुपकासात् तत्सिद्धिः। यदपि मीमां सकैयेचछष्दे विज्ञातेऽर्थो विज्ञायते, स 
सम्बन्धः” इव्युक्तम् , तदप्यनेनैव दशनेन व्याख्येयम् । यतः कारणाच्छब्द्श्रवणानन्तर- 
मथेज्ञानं मवति, स संबन्ध इति सत्ति प्रत्ययतुत्वमित्येवोच्छं भवति, अन्यथा 
खब्दाथयोः कायेकारणमाबवणेने निमित्तं नियमेनोक्त स्यात ॥ ३७ ॥ 

पक्षणात् । किञ्चान्रान्यथाऽप्युपपत्तिरूपोऽपि अर्थापत्तिनाधको दोषः | प्रभावविरोषविश्चिपुरष- 
निमितत् शाबरादिमन्त्ररूपानुपूर्वीमात्रादपि अनथकाद् अथं संस्कारस्योपपत्तेः । नापि स 
शग्दाथयोः सम्बन्धः कायकारणमावलक्षणः, तस्यापि नियामकापिक्चायामन्ते योग्यतारूपस्य सम्बन्ध- 
स्येव तन्नियामकत्वेन वक्तभ्यत्वात् । तथा चात्र षट्कुरीप्रभातन्यायावसरः सम्प्राप्त इति । 

अयं मावः = शब्दे यन्नियताथेप्रत्यायनं तदन्यथाऽनुपपच्या शब्दार्थयोः सम्बन्धो 
योग्यताछक्षणश्चक्षुरादिरूपकरणरूपादिरूपतद्विषयाणामिव स॒  इत्यस्मदुपज्ञमेव = वैय्या- 
करणोपक्ञमेव दशनं यायः । नियतेऽथं नियतस्य शब्दस्य प्रतीतिहेतुखम् यतः सति सम्बन्धे 
युज्यते नान्यथेति ¦ तस्माद थप्रस्यायनाखयात् कार्यात् तत्कारणमस्ति सम्बन्धः शब्दस्या 
इति निश्चीयते । 

शग्दकृतोऽथं विरोषाधानरूपः संस्कारस्तु नात्र सम्बन्धावेदकः, विशिषेन = भस्म- 
दादिविजातीयेन प्रभाववता पुरुषेण महादेवेन रचितादन्थ॑कात् शाबरमन्रादिरूपा- 
दानुपूर्वीमात्रादपि अर्थं संस्कारस्य निष्पत्तेः प्रत्यायकत्वानपेक्षणात्, अन्यथाऽभ्युपपत्तेः इति 
अथप्रतीतिनियमदहेतुः सन्बन्धप्रतीतिकृतः = प्रतीव्यन्यथानुपपच्या कल्िपतः योग्यतालक्षण 

एव, न त॒ संस्कारकृतः प्रा्तिलक्षणः = संयोगलक्षण इति प्रतीतिशक्षणादुपकायत् तत्कारणस्य 1 
सम्बन्धस्य योग्यताखक्षणस्य सिद्धिः | 

यदपि मीमांसकैरुक्तम्-“यच्छब्दे विज्ञातेऽथों विज्ञायते, स सम्बन्धः” इति, तदपि 
अनेनैव दशनेन = मतेन व्याख्येयम् । तथाहि--यद् = यस्मात् कारणात् , शब्दे विज्ञातेऽथों 
विज्ञायते = शब्दश्रवणानन्तरमथज्ञानं मवति, स तत्कारणम् , सम्बन्ध इति सति प्रत्ययदेतुत्व- 
मित्येवोक्तं भवति । अन्यथा शब्दाथयोः कायकारणमावरूपे सम्बन्वे अथं प्रस्ययहेतुताया वण्य- 
माने सति कायंकारणमभावरूपसम्बन्धस्यापि निमित्त नियामकम् , नियमेन उक्तम् = वक्तभ्यं 
स्यात् । स चान्ततो योग्यतारूप एव स्यात्, अनवश्थादिदोषभयादिति ॥ ३५ ॥ 
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सामयिकस्तु सम्बन्धो त युञ्यत इत्याह- 
नित्येऽनित्येऽपि वाच्थेऽथं पुरुषेण कथञ्चन । 
सम्बन्धोऽकृतसम्बन्धैः शब्दैः कतु न रक्यते | ३८ ॥ 

नित्ये तावद्थ जाव्यादौ निव्यशब्दाथदशने वा सवेस्मिन् पुरुषेणेद्प्रथमतया 
शब्दस्य सङ्केतः कतु न पायते, निव्यल्वादेवेदानीयुषजातस्य पुरुषस्य तत्राव्यापारात्। 
पूवंमपिं तस्मादाकाशकाकदिगादिशचब्दानां ( दिगादीनां ) निव्यश्चब्दददोने ( नित्य- 
शब्दाथंदशने ) वा ब्रह्मणः शब्दवाच्यत्वात् सर्वषामथेसंबन्धादादिपुरुषेणापि कते 
दाक्त्यनुसारस्य प्रतिपादितत्वात् , जदिसगौत् प्रभति च प्रवृत्तौ किमन्यन्निव्यत्वात् 

एवं योग्यतालक्षण एव शब्दाथयोः स्वाभाविकः = नित्यः सम्बन्धोऽथपरत्ययदेतुरिति 
सिद्धम्। सामयिकस्दु = समयकृतः, आघुनिकपु रुषसंकेतकृतस्तु सम्बन्धो न युज्यत इत्याह-- 
नित्येऽनित्येऽपीति । 

भयमथः - नित्ये षयादिरूपोपाधिविशिष्टबह्यरूपे, अनित्ये घटादिरूपे वाऽथ 
ये कथञ्चन = कथमपि, अङृतसम्बन्धैः = अङृताय्दी तसम्बन्धेः शब्दैः पुरुषेण कस्यापि 

शब्दस्यार्थे सम्बन्धः कतु न शक्यते। “कृभ्वस्तयः क्रियासामान्यवचनाः इत्यभ्युपगमेन कयोतिभ्रह- 

णार्थः | तथा चादृस्याथंद्वयम् । एवञ्च प्राक्त प्रागृरीतसन्बन्धैः शब्दैः सर्वस्यापि शब्दस्यार्थे 
सम्बन्धः कतु' शक्य इत्यायातम् । तथा च संकेतनिरूपकाणामपि शब्दानां संकेते सामयिकेऽ- 
भ्युपगस्यमानेऽनवस्थाऽन्योन्याश्रयचक्रकाणि सहजानि समापतन्ति इति सुदूरमपि गत्वा कस्यचि- 
चछन्दस्या्ये योग्यतारूपः सम्बन्ध एषणीय इति आदाविव सष कुतो नम्थुपेयते १ तथाच 
छोके भामाणकः--“अन्ते रण्डाविवाहश्चेदादविव ऊुंतो नदि" ईति । 

भयं भावः--नित्या जातिरेव सवत्र शब्दार्थः, न तु अनित्या व्यक्तिरिति नातिशक्ति- 
वादिनः। आकाशकालदिगादिश्चब्दानाञ्च नित्या व्यक्तिरेव शब्दाः । एवं गुणादिरपि नित्यः 
शष्दाथं ऊह्यः! तथा च निति तावज्जीत्यादो शब्दार्भऽम्युपगम्यमाने निव्वं घटादिरूपानितयो- 

पाधिविदिष्ठ ब्रह्मरूपं द्रव्यमेव उर्व शब्दाथं इति दशने वा सवंस्मिन्नथं इदेप्रथमतया पुरषेण 
क्॑हदस्यं केतः कत्त न पायते । इदानीमुपजातस्य पुरुषस्य नित्यत्वादेव प्रागप्यवस्थितेऽथं 
संकेतक्रियाया असंभवात् | तस्मात् पुरषात् संकेतयिवुः धवमंपि आका्काठदिगादीनां नित्यं- 

शचेव्दाथं ददाने वां बक्षणस्तंततदुपाधिविशिष्टस्यं शब्दवाच्यत्वात् ; सर्वेषां शब्दानां सव॑दाऽय- 

सम्बन्धात् = अथंसंम्बर्धस्योनुभूयमानेत्वाद् ये चादिपुख्षेण भगवता सर्गादौ कुम्भकार 
तैस्छवौयकर्मारादिकं तकतद्रपमास्थायं सगादिसंमृतपुरखषान् प्रति तन्तच्छब्दानां तक्चदथेषु संकेतः 
कैतेस्तततदर्थसग पवकम । अर्त एवं श्ुकंल्यजुवं दे शतरुद्रि ` भगवतः कंमरिकुम्भकारादिरूपाणां 
नराः कृत ईति मन्यन्ते | तन्मतेऽपि शंक्त्यैतुसारस्यं = दक्तिरूपशन्दाथ सम्बन्धानुसरणस्ये 
प्रतिप॑दितत्वाद् बरं स्वमाविक॑स्य योग्यतार्पस्ये शंदायसेम्बन्धेस्थानु सरणम्) शंदमेशरं 
योग्यमिति अंतोपदेरो्न इद्व्यवहरेणं वीं यीगयतीकपेसयं सेमवरधस्य प्रदे संकर 

३५ 
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स्यात्] अनित्येऽप्य्थं घटादौ का्ंशब्द (शब्दाथे)दशेने वा प्रत्यक्षेण सवंम्रहुणायोगा- 
ज्नातिह्ारेणापि प्रहणे जातीनामेकस्मिन्नथं भूयसीनां संभवे विवेचनानुपपत्तेरतु- 
मानेनापि शब्दासेदेनार्थस्य प्रतिपत्तेः रब्दाथंसिद्धौ तस्यायोगात् पारिशेष्याच्छब्दे- 
रेव निरूप्य विषयं सङ्केतः क्रियेत । तथा च निरूपकाणामपि शब्दानां सङ्केते सेव 
वार्तेति तत्रापि शब्दान्तरेर्निरूपणेऽनवस्था, अद्ृतसमये्निरूपणानुपपत्तरिति सुदूर 
मपि गव्वा कस्यचिच्छब्दस्य स्वाभाविकी योग्यतेषणीया । तथा चाविशेषात् सर्वेषा- 

४ 

शब्दाय प्रतीतिसंमवात् । प्रवाहरूपेण नित्येषु षयदिष्वभषु, स्वरूपतो बा निस्येषु आकाश- 
काकदिगादिष्वरथेषु॒तत्तच्छन्दानां सर्गादौ आदिपुरुषेण भगवता संकेतः कृतः, आधुनिकना- 
मादिशब्दानान्व॒ तत्तद्थषु पुत्रादिरूपेषु ईदानीमेव पित्राचार्यादिभिः संकेतः कृत इति- 

स्वीकारे च संकेतसम्बन्धयोर््राह्यम्राहकयोनित्यत्वादन्यत् किं सिद्धं स्यादित्येवमपि आयातं 
शग्दाथसम्बन्धस्य नित्यत्वम् । 

किञ्च, स्वरूपतोनिवयेऽपि घटादौ शब्दाथैऽभ्युपगम्यमाने, ब्रह्मातिरिक्तं स्य 
कायम् } तदेव च शब्दाथं इति दशने बा शब्दैरेव विषयम् = अथं निरूप्य तत्रा 
शब्दस्य संकेतः कन्तु शक्यः, अथग्रहणामावे तत्र संकेतक्रियाया अनुपपत्तेः | अर्थ॑ग्रहश्च 
शब्दैरेव कत्त शक्यः, नान्यथा | तथाहि --प्रस्ेक्षेण सवेषामर्थानां मूतभविष्यदृवतंमानानां 
व्यवहितविग्रङृष्टानाञ्च प्रहदणं न संभवति, इद्धियार्थासन्निकर्षात् | सामान्यलक्षणप्रस्या- 

सस्या जातिद्वारेणापि सर्वार्थग्रहणे उपपा्माने एकस्मिन्नथं घटादिरूपे भूयसीनां 
नातीनां सत्ता द्रव्यत्वप्रथिवीतधट्त्वादीनां संभवेन किं जात्याश्रयो घरशब्दाथं इति 
विवेचनानुपपत्तेः। अनुमनेन स्वषामर्थानां ज्ञानसंभवेऽपि शब्दामेदेन = नीरश्चीर- 
वच्छग्दसं मेदेनेब अथस्य प्रतिपत्तिः, न तु प्रथक्तया । तदुक्तम्- 

न सोऽस्ति प्रत्ययो छोके यः शब्दानुगमाहते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं खव शब्देन भासते ॥ इति । 

( वा० क्रा° १।१२३) 
तथा च तस्य =अनुमितस्य अथस्य श्ब्दायंसिद्धो = संकेतग्रहद्रारा अथस्य शब्द् 

वाच्यत्वसिद्धौ नोपयोग इति पारिरोष्यात् शदैरेव विषयं निरूप्य संकेतः क्रियेत । तथा च 
निर्पकाणामपि शब्दानां संकेते सैव वार्ता = शब्दैरेव विषयं निरूप्य संकेतः क्रियेत इति 
तत्रापि शन्दान्तररेव निरूपणेऽनवस्थ, प्रागकृतसमयेः शब्दैर्निरूपणानुपपत्तेरिति सुदूरपरिधावनः 
परिधान्तै्मवद्भिरपि अगत्या कस्यचिच्छम्दस्य स्वाभाविकी = नित्या योग्यता = तद्ाख्यः 
अर्थं सम्बन्ध एषणीया । तथा च शब्दत्वाविरोषात् तस्मात् शब्दात् पूवेषां स्वेषामपि 
शब्दानां तत्प्रसङ्गः = योग्यताख्यसम्बन्धाऽभ्युपगमप्रसङ्ख इति रीत्या सिद्धः स्वाभाविकः 
शब्दाथयोः सम्बन्धः, तादात्म्याध्याससरूपो योग्यताप्रपर्यायः । समयवश्चात् = संकेतग्रहवशात् , 
समिन्यन्यमानस्वरूपः । एवञ्च शन्दाथयोः सम्बन्धोऽनादिरनन्तो नित्यः समयवश्वादभिव्यन्यते, 
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मपि तस्मसङ्ग इति सिद्धः स्वाभाविकः शब्दाथंयोः सम्बन्धः समयवश्चादमिव्यज्य- 
मानस्वरूपः ॥ ३८ ॥ 

इदानीं यन्मतुबवात्तिके भाष्येऽभिहितम्- 
““सम्प्रतिसत्तायां यथा स्याद् भूतमविष्यत्सत्तायां मा भूद्" (म.मा.५।२।६४) इति, 

तत्र मूतेभविष्यतोः सत्ताव्यास्यानमिषेण प्रकतं संबन्धनित्यत्वं निवहः 
यितुमाह- 

व्यपदेशे पदार्थानामन्या सत्तो प्चारिकी । 
सर्वावस्थासु सवंघामात्मरूपस्य दर्हिका ॥ ३९ ॥ 

>) १ एमि थ 

न तु क्रियते, तस्य प्रतियोगिनः शब्दाथंयोरपि नित्यत्वात् । तदुक्तं पस्शचान्ते वाक्तिके-““सिद्ध 
शब्दाथसम्बन्षे लोकतोऽभ॑प्रयक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धमं नियमः क्रियते इति ॥ २८ ॥ 

। २ 0 € ९ 
मदुपस॒त्रे 'भअस्तिपदं धवजाथकास्तिपदाभिप्रायेण प्रयुक्तम् । मतुपूप्रकृस्यथस्य बत. 

मानसत्ताया अस्तिः पदाभावेऽपि बहुत्रीहिख्षमास इव भोपाधिकत्वेन लाभसंभवात् । 
अत एव "बहु्ीहिसमासेऽस्त्यथेः प्रकस्यथोपाधिसित्यक्तं कैयडे इ्यत्तं॑दलन््यसूतरे शब्दरत्ने । 
थ ¢ 9 ̂ = 8 ~ :~ १ इत्ये रि र चे रि व्ययेभ्यो तथा च “वनवान्? इत्यर्थ अस्तिमान्; इत्येतद्रपसिद्धवयथ मतपस॒नैऽस्तिपदम् । अ 

बिभक्त्यनुत्पत्तरेव ढुकाऽन्वाख्यानमिति “अस्तिः पदात् तिङन्तप्रतिरूपकान्ययात् प्रथमान्तत्वा- 
मावेन मदुपो नास्ति संभव इति अर्तिपदं सूत्रे साथकम् ] तथा च अस्स्यथस्योपाधिकत्व 
वतेमानसत्तायामिव भूतभविष्यत्सत्तयोरपि मतुपः प्रसक्तिरिति तद्वारणपरे मवुपसृत्रस्थे वाचिके 
भाष्ये यदुक्तम्-““सम्प्रतिसत्तायां यथा स्याद् मूतभविष्यद्सत्तायां मा भूत्” इत्ति, तच भूत. 
भविभ्यतोः पदाथेयोः सत्ताव्याख्यान मिषेण प्रकृतं सम्बन्धनित्यत्वं निर्वाहयितुमिदानौमाह --. 
ग्यपदेश इति । 

अयमर्थः-- बाह्यानां पदार्थानां व्यपदेरोनछग्देन परस्यायने निमित्तमूता, अन्या=बाह्याय- 
सत्ताया विलक्षणा बुद्धिसमारूढटार्थाकाररूपा सत्ता । अत एवेयमो पचारिकी। उपचारो बाह्यार्थानां 
बुद्धो अध्यारोपः प्रयोजनमस्था इति सा तथाभूता । बाह्याथसत्ता तु परमाथवस्तुविषया इति ।' 
सा च सर्वाविस्थाघु = वतंमानवदतीतानागतास्वप्यवस्थायु, सर्वेषाम् = मावरूपाणां घटादिपदार्था- 
नाम्, अमावरूपाणाञ्च शशविषाणादिपदार्थानाम्, आत्मरूपस्य = स्वरूपस्य दिका पदार्थानां 
बाह्यानां बाह्यसत्तातोऽविरक्षणा बोद्धी सत्ता = बुद्धिसमारूटार्थांकारल्पा ओपचारिकी यदि न 
स्यात्; तदा सर्वावस्थासु भूतमविष्यद्बतंमानासु सदसतां पदार्थानां स्वरूपं बहिव॑तंमानमवतेमानं 
षा शब्दतो न प्रतीयेतेति बौद्धा्थं एव कालत्रयेऽपि बुद्धौ समवस्थितः शब्दाथं इति रीत्या 
शब्दाथसम्बन्धस्यापि नित्यत्वं सिदु्यति, भथेविषयकस्य शाब्दभ्यवहारस्य कालननयेऽपिं 
नायमानत्वादिति निगंलिवाथः । . छ त - “~ १ ॥ 1 ' 



र 
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व्यपदेशी ठयपदेशानिभित्तं शब्देन प्रत्यायने. पदभ्रत्याय्यानामथौनां बाद्यानां 
बरतूनां बाह्यविरक्षणा सत्ता वुद्धथोपचरिता बाह्याथसत्ताया हि अन्या बुद्धिसमा- 
रूढाथीकाररूपा सत्ता । अत एवौपचारिकी इयम् । उपचारोऽध्यारोपः प्रयोजनमस्याः 
सर्वावस्थासु इति अतीतानागतास्ववस्थास्वप्यथेरूपं ददोयति, तद्रपेण बुद्धथाकारस्य 
प्रतिभासनात् । एवं चातीतानागतादिशब्दानामप्यथेसद्धावात् संबन्धनित्यतस््येव । 
विरोषणविशेष्यावस्थायामपीयमेव सत्ताधोनाम् । अन्यथा सदेव विशिष्टस्य निरस्य 
बस्तुनः कथं प्रविवेकः सर्वेषामिति जभावविषयाणां शाविषाणादिशब्दानामप्यः 
कारोल्ल्ेखिनी । तथा हि. बुद्धशथा निरूपितत्रस्ठुविष्याः शड्दाः । बुद्धिश्च बहिरसत्य- 
प्यर्थे स्वबीजवासनापरिपाकवशादाकारावग्रहरूपोपजायते वैकल्पिकी । तथैव च 
शब्दात् प्रतीयत इत्यवधीरिंतबहिगेतभावाः शब्दाः बुद्धिप्रतिभासिनमथंमसि- 
निविशन्त इत्यखातचक्रशदाविषाणादीनामपि शब्दानां निव्यमर्थंरवियोगात् संबन्ध- 

अर्यं मावः--पदार्थानाम् = पदप्रत्ययीनामर्थानाम्, बा्यानां वस्तूनां व्यपदेशे = शब्देन 
प्रस्यायने निमित्तभूता बाह्मविलक्षणा सत्ता बुद्धिसमारूढार्थाकाररूपा, अत एब बुद्धयोपचारिता = 
बुद्धया अर्थं अध्यायोपिता, बाह्याथंसत्ताया, हि अन्या । अत, एवेयं सत्ता ओपचासकी.। उपचारो 
बाह्यायस्य बुद्धौ अध्यारोपः प्रयोजनमस्य दत्यौप्रचारिकी । स्वास्वित्रसथायु इति । सीव बुद्धिसत्ता 
भतीतानागतासु अपि अवस्थासु, बहिरव्रियमान्मप्यथ दश्चयतिःबुद्धौ !, तद्रपेण = बाध्ा्थ- 
रूपेण, बुद्धया अर्याकरारस्व प्रतिभासनात् 1, एतञ्चतीतानागतादिश्चन्द्रानामपि, बुद्धौ असद् 
भावात् शब्दाथसम्बन्धनित्यताऽस्व्येव् । अर्थानां विरोषणविश्ेष्यरवस्थायामपि बुद्धिसन्तेव । 
तथादि--वस्वुमातरं सदैव, विशिष्टं निरंशम्र् = मखण्डं चेति अनुभवोपपत्तिम्यां सिद्धः 
सिद्धान्तः । एवञ्च विरोषणविशेष्यावस्थायामर्थानां बुद्धिसत्ताया अनङ्गीकारे कथं सवंषामर्थानां 
विशेषणत्वेन विशेष्यत्वेन च प्रविवेकःन प्रविभाग इति। अभावविषयाणाम् = असदर्थं 

कानाम् , शाश्चविषाणादिश्चब्दानामपि बद्धो अर्थाकारोस्लेखदेतुरर्थानां बुद्धिस्तव । तथाहि-- 
सवंऽपि शब्दा बुद्धया निरूपितवेस्त्वभिधायिनः । बुद्धिद्चाथे वहिरसत्यपि स्वबीजवास्नापरि 

पाकवशात् = स्वस्मिन् बुदधिस्वरूपे शब्दार्थ बीजरूपेण वतमाना या वासना = प्राक्तनः शब्दार्थं 
बिषय्क्रः संस्कारः, तस्या.यः पर्पिकः = कालादष्टादिरूपनिमित्तवश्द् -उदबोधः, तद्बखतु = 
भाकारातररहरूपा, अर्थकर. सस्मिन् विद्म्प्ानश्ुपरहती श्चविष्ाप्रादिश्न्दादुपजायते 
वैफल्पिकी विकल्पा्मकवरत्तिरूप्य ।. तदुक्तम्-- 

अत्यन्तासत्यपि शयथ. जयनं श्र; करोति हि । इति .।. 
““शब्द्रशानानुपाती -वश्वुल्यो, विकल्पः” इति. च, विकल्पलक्षण्रक्तं योगभाष्ये इकति 

चिरूप्प्रावसरे,आाद्विवर । शग्द्रह्मचमक्रेण बुद्धौःअनुपतनशीलो वस्त्रो बाष्यार्थरद्ितो विकल्प 
धवि, च्, तदूफयाल्या । बद्िविद्रम्रनो$पि. तथेतरः चान बुद्प्ता्माव््ि एव-च 'शन्दात् .परतीयते 
शुदरदिषाणदिष्प्रोऽयं इति .अूवुश्रीरित्दिगतभ्रावाः = स्वारान् बद्धिसत्प्रपनापेश्चमाणा ऋन्दाः 

भ्रासिनप्रं. बहिरद्रि्मानमरुवि अभिनिविश्च्वेन्नअभिनित्ेशेन नौद्धर्थबान विघ्रयन 
नोचनाग्रहेण बोधयन्ति, न तु ब्याथमित्यलातचक्रश्शविषागयदीनपं. नदिरसवामप्यर्थनपं 
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नित्यतासिद्धिः । संबिदुपासोहे हिः व्यवहार इति तन्मय्येवाथंस्य सत्ता न्याय्या | 
प्रक्र तु संविदोऽप्रामाणिकत्वात् श्रद्धामात्रगम्या सा। तत्र च प्रहतः सत्तासिमान 
इति तद्नुरोधेनोपचारसत्तावाचोयुक्तिः। अत एव व्ये इति, शब्दे यवहार 
इतीयमपि व्याख्या । तत्र चेयमेव शरणम् , अस्या एव हिः अर्थानामात्मखाभ इव 
शृब्दपरामशेमन्तरेणेषां रूपसंस्पशस्याभावात् ॥ ३९ ॥ 

एवं चानयेव सत्तया पूरिते व्यवहारे यद्यथक्रियाकरणादिना काष्ठबसप्रायेण 
केनचिन्निवन्धनेनान्यसत्ता कल्प्यते तद्रधेतां सा, न ततर चिन्तास्माकम्* व्यवहारे तु 
तस्याः नास्त्यनुप्रवेश्ञः, यदि परमस्यापरेव सा प्रतिबिम्बिता व्यवदह्धियत इत्येतत् 
प्रतिपादयितुं निदरौनोपक्रममाह-- 

स्फटिकादि यथा द्रव्यं भिन्नखूपैरूपाश्चयैः | 
स्वराक्तियोगात् सम्बन्धं तादरप्येणो पगच्छति ॥ ४० ॥ 
दष्छन्दोऽपि सत्तायासस्यां प्रदः व्यवस्थितः 

ख्पेति  सम्बन्धमविसेधिविरोधिभिः ॥ ४१॥ 

नोधकानां शश्चविषागादिशब्दानां बुद्धो सामानाधिकरण्येन निच्यमथंरवियोगात् सम्बन्धनित्यता- 
सिद्धिः। अर्थानां संविदुपारोहे हि = बुद्धिसत्तासंमावेशे हि, साम्दो “व्यवहार इति तन्मर्य्येव 
~= संविन्मय्येव अर्थस्य = शम्दार्थस्य, सत्ता न्याय्या । संविदः = संबिदुपारोदात्, पएवन्व 
मर्थस्य अप्रामाणिकत्वात् = प्रमाणानविगतत्वात््, भद्धामाकरगम्या सां अर्थस्य नाह्यसन्ता) 
तत्र च = बुद्धौ च, अर्थानां बाह्यानां सत्ताभिमानः प्रहतः = गाधित्त- इति. तदनुसेषेन =-अश्- 
सत्ताया बुद्धाबध्यारोपानुरोषेन, बुद्धो सत्तौपचारिकौ इति- उपचारसत्तावाचोथुक्तिः = अथस्तया 
बुद्धौ अध्यारोपव्यवहारः । 

वस्तुतस्तु बुद्धिसच्वा नोपचरिवसत्ता, किन्तु परमार्थस्पा काल्च्याचाध्या, परमा्थ- _ 
परबरह्रूपत्वात् तस्याः । अत. एव व्यपदेश्चेः इत्यस्य शब्देन प्रत्यायने इति, म्याख्यावत् 
द्बे, व्यवहारे इतीयमपि व्याख्या स्यध्वी। शाब्दे व्यवहारे च अथस्य बुद्धिसत्तेव 
शरणग्रम् । अर्थस्य बुद्धिसत्ताया उपचसिताया बलदेवः. बुद्धौ अर्थानामात्मलाम इव । बास्त- 
विक्ष्य बुदधिस्तोऽथंस्याभावात्.। सब्दपरामशेमन्तरेण बुद्धो बाचकशग्दानां परामश विनपर, 
अर्थानां तत्र रूपसंस्पशस्य = रूपसम्बन्धस्य स्पसत्तायाः अस्मावात् = भनुपपत्तेरिति ॥ २९ ॥ 

एवञ्चानयेब शब्दार्भयोबुद्धिसत्तया पूरिते =परूणतां नीते, शाब्दे म्यवक्षरे यदर्थक्रिया- 
करणादिना केनचिन्निबन्धनेन = बाश्चाथसत्ताया ्सषपकेन निमित्तेन व्यवहासनुषयोगित्वात् 
कृष्ठबुसप्रायेण तुच्छेन बाह्याथसत्ताकत्प्यते, तहिं सा सत्ता स्वीकृत्या वधतां नाम बुद्धिसत्त- 
तोऽतिरिक्तत्वेन, न तक्र चिन्ता काषि अस्माकम्, शाग्दे" व्यवक्षरेः तु- नास्ति तस्याः = 
माह्यार्थसत्ताया अनुप्रवेशः । एवमपि `यदि प्रभरस्ति- सा = बाक्षार्थंस्त. तदा- साः अस्यामिधं 
परजद्षरूपायां बुद्धिसत्तायां चिद्रपायां- प्रतिबिम्बिता म्यवक्ियते श्वि व्यवदरे बुद्धिसत्तया,समं 
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बाह्यस्य वस्तुनो नियतरूपत्वाद् भावाभावसाधारण्यानुपपत्तेषंट इत्युक्तेऽस्ति 
नास्तीति शब्दान्तरोपाधीयमानरूपसंसगेविरोधः स्यादि्युपचचारसत्तासमाविष्ट 
राव्दाथंः। तथा हि-सवंसाधारण्यात् पदान्तरोपाधीयमानरूपविरेषसहः काचाश्च- 
स्फरिकाद्वि(दि)चत् सोऽथं इति यथायथमस्ति नास्ति इति भावाभावसमन्वयवरोन 
(ना)नियतः प्रतीयते । तथा हि-खवच्छत्वात् स्फरिकादिद्रव्यं नीरादिसंसगऽ- 
परिव्यक्तस्वरूपं तद्रपमिवाभासते। तथा चोपचारसत्तापि स्फटिकमणिस्थानौया 

गो चरीक्रियते इ्येतत् प्रतिपादयितुं निदशेनस्य = दष्टान्तस्य, उपक्रममाह--स्फटिकादि यथेति । 
तद्रच्छब्दोऽपीति च । 

पद्यद्वयस्यायमर्थः --यथा स्फटिकादिकं स्वच्छद्रव्यं भिन्न्यैः = हरितनील्पीतादिभिः, 
उपाश्येः = उपाधिभिः, उप = समीपस्थितं स्वच्छद्रव्यं प्रतिविम्बरूपेण आश्रन्त इ्युपाश्रयाः, 
उपाधयः = उप-समीपस्थिते स्वच्छे वस्तुनि स्फयिकादो आदधते स्वगुणान् लोदहित्यादीन् 
इत्युपाधथी जपाकशुमादयः ! ्वचित्तु स्फिकादावपि उपाभिशचब्दप्रयोगो दश्यते । 

उप-समीपस्थितं वस्तु आदधाति स्वगुणं यत्रेति उपाधिपदे, तत्न अधिकरणे किवप्रत्ययः। 
जपाकुमुमादिमिः सह सम्बन्धं स्वशक्तियोगात्, स्वशक्तिः स्फटिकादेः स्वस्मिन्नुपधीयनाना- 

कारोपयोग्यत्वरूपं स्वच्छत्वं निदशंनस्थ, सत्ताया अपि सामान्यात्मकस्वेन सवेविशे षस्वीकारथोग्य 
त्वम्, तद्योगाद् स्वस्वरूगमपरित्यजदेव ताद्रुपेण नीर्लोहितादिरूपवत्तया, सम्बन्धं = नील- 
लोदहितादिसंसर्गध्पगच्छति = प्राप्नोति, न तु स्वरूपतः संयोगसम्बन्धमनुभवति। तद्वत् 

शब्दोऽपि शन्यते = शब्देन बोध्यत इति शब्दोऽत्राथः। यद्वा-रूढ एवात्र शब्दपदार्थः, अस्याम् = 

जञानाकारकत्वेन बरह्रूपायां बुद्धिसन्तायां सामान्यरूपायां पूवं पदात् प्रतीस्यवसरे आभासावस्था- 

याम् , प्रत्याय्यस्वेन प्रस्यायकस्वेन वा स्वरूपेण अर्थद्वारेण वाऽवस्थितः, व्यवहारकाङे वाक्यावस्थायां 

बा अविरोधिवियोधिभिः = अस्तिनास्ती्यादिशब्दाम्तरवावच्येमावाभावरूपैधंमेः सम्बन्धगुपेति । 

तदयमत्र निष्कषे---बुद्धिसंत्ता हि ब्रह्मरूपा ज्ञानाकारा, सामान्यरूपा सर्वागतता, तस्यामेव 
च स्फटिकादिस्वच्छद्रव्यस्यानीयायां सवं बाह्याः शब्दाः, अथच प्रति बिसम्बिता; प्रस्यायकत्वेन 
प्रत्याय्यत्वेन चावस्थिता: पूव = पदात् प्रतीत्यवसरे, ते च ग्यक्हारकाङे वाक्यावस्थायां तस्यामेव 
प्रतिबिग्बितै्मावाभावसूपेरविरोधिविरोधिमिधं्मँः सह सम्बन्धमुपयान्ति इति । 

 एवञ्चार्थानां बाह्यसत्ताया न व्यवहारे उपयोगः कडचनेति कारिकोपक्रमे प्रतिज्ञातोऽर्थः 
सिद्धो भवतीति | 

, अयं मावः-- बाह्यस्य वस्तुनो धयदेर्भावस्वेन नियतरूपत्वाद् मावाभावरूपविरोधिधमं 
-दयानुपपत्तधेर इत्युक्तं 'अस्ति' इति "नास्ति" इति वा शब्दान्तरेण अविरोधिधमंवाचकेन विरोधिः 
.घमवाचकेन वा उपाघीयमानम् = संसर्गाय सन्निधाप्यमानम् , यदूभावरूपमभावरूपं वा धमंद्यं 
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तद्रूपमत्यजन्ती प्रतिषेधादिसिरूपधानेरभिसंबध्यमाना तद्रूप्यसिवायाति, प्रति 
षेधाद्यात्मिकेवामाति ¡ स्वराक्तिरच्छत्वं स्फटिकादेर्नानाकारो पम्रहयोग्यत्वं सत्ताया 
अपि सवेविरशोषस्वीकारयोग्यत्वम् , सामान्याद्मकत्वातत् ! शब्दोऽपीति | शब्दार्थं 
राञ्धृत इति कृत्वा । यद्वा रब्दोऽस्यां प्रव्यायकत्वेनावस्थितोऽथंद्रारेण रखब्दान्तर- 
वाच्यधंमः सम्बध्यते | विरोधिवचनं साकल्यप्रतिपाद् नाथम् । सत्तायामस्यास् इति 
ज्ञानाकाररूपायाम् | पए्वेम् इत्याभासावस्थायां पदात् प्रतीत्यवसरे संबन्धं याति 
ठ्यवहारकाले वाक्याबस्थायाम् । बद्िग्रहणात् काचाद्यवरोधः। अविरोधिनो 
धमी मावार्मकाः। ते चोपचारसत्तायामनुगुणाः, यथा स्फटिकस्य मल्लिका ङ्घुसुमादय 

घटस्य तस्संसगविसोधः स्यादिति उपचारसत्ता समाविष्टः = बुद्धिसत्तायां ब्रह्यरूपायां ज्ञाना- 
कारायां बाह्यस्य धटस्य य॒ उपचासेऽध्यारोपस्तस्प्युक्ताया धरस्य परमास्य व्यावहारिकी, 

- व्यावहारिकस्य प्रातिमासिकी वा सत्ता तत्समाविष्टः । यद्वा उपचारेण ज्ञानाारायां ब्रह्मसत्तायां 

समारोपेण बुद्धौ असन्नपि व्रह्मसत्तासमाविष्टः, घटो बौद्धः शब्दाथः । तथाहि - बुद्धिसत्ता समा- 
विष्ठोऽ्थः सर्व॑साधारण्यात् = मावामावज्ञोमनत्वाशोमनस्वादिसवधर्मा विरोधित्वात्, अस्ति, 

नास्ति, यओोभनोऽशोभन इत्यादिपदान्तरपाधीयमानाः = उपाधिरूपतया सन्निधाप्यमानाः, 
रूपविरोषाभावाभावत्वादयप्तेषां समन्वयसहः काचाभ्रस्फटिकादिवत्सोऽथ इति यथायथमस्ति 
नास्ति ओचोभनोऽयोमन इत्यादिपदयप्रतिपाद्यमावामावसमन्वयवरोन व्यवहारेऽनियतः प्रतीयते | 

तथाहि- स्फरिक्ादिद्रभ्यं नीखादिवस्तुसंसर्गेऽपरित्यक्तस्वरूपमेव स्वच्छत्वात् तद्रपोप- 
ग्राहितया तद्रपमिवनीरादिमदिव आभासते । तथा च = तथैव प्रागुक्ता सवंसाधारणी उपचार- 

सत्तापि स्फटिकमणिस्थानीया तद्रपम् = स्वरूपम् अत्यजन्ती, निषेधादिमिरुपघानेः = उपाधिभि 
अभिसम्बध्यमाना ताद्रप्यमिव = अभावादिरूपत्वमिव आयाति } प्रतिषेधाद्यात्मिकेवामाति 

इति यावत् । निदशंने स्वशक्तिः स्फटिकादौ स्वच्छत्वं नीरादिरूपनानाकारोपग्रहयोम्यत्वम् + 
दार्ान्तिके सत्तायां ठु सवेविधविरोषधमस्वीकार(समन्बय)योग्यत्वम् , उपचारसत्तायाः 
सामान्यात्मकत्वात् सामान्यं हि सैर्विंरोषैनं विरुध्यत इति स्थितेरविप्रतिपन्नत्वात् । 

कारिकायां शब्दोऽपीति ! अत्र शम्यते = शब्देन प्रत्याय्यते इति ब्युरपच्या शब्दः 
शब्दाः । यद्वा ब्रह्मसत्तायां समारोपात् प्रत्यायकत्वेनावस्थितः शब्दः स्वार्थद्वारेण (भस्त 
नास्तिः इत्यादि शब्दान्वरवाच्ये धमे; सम्बध्यते । 

कारिकायामविरोधिभिरित्यत्र विरोधिक्चब्दोपन्यासो धघमंसाकल्यप्रतिपादनार्थः । अविरो- 
धिभिरित्येतावन्मावोक्तौ भावरूपस्य नियतस्य घयदेरभावरूपविरोधिधर्मान्तरसम्बन्धो न प्रती- 
येत । तदुक्तौ ठ तृतीयकोटेरमावात् सकरूधमंसम्बन्धोऽनायासेन प्रतीयत इति । 

कारिकायाम्--सन्तायामस्यामिति । ज्ञानाकाररूपाकामित्यथः } कारिकाथाम्--पूं 
उ्यवस्थित इत्यत्र पूवमित्यस्य-गामातावस्थायां पदात् प्रवीत्यवसर इत्यथः । -.अविरोधि- 

विरोविधम्नै; सह सम्बन्धमुपैति = याति । व्यवदयरकाङे वाक्यावस्थायामित्यथः 
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ति न ते रूपतिरर्कियाहेतवः । अत एव तत्सन्निधाने तदात्मनो पचारसत्ताया 
विभ्राभ्तिः। अविरद्धा हि बाह्या सत्ता तस्याः पूणरूपततया प्रत्यासन्ना) तथा 
ोच्यते-““यत्राल्यत् क्रियापदं न श्रयते त्रास्तिमिवन्तीपर'” ( म० मा० २।७]१ ) 

श्त्यादि । वबतमानावस्था च पृणत्वोपकारिणीति भवन्तीपर इ्युक्तम् । सत्ता 
वोऽचिरुद्धधमंसामान्यमिति यथायथं विषशेषेस्तस्या एव परिपूरणम् । विरोधिनस्तु 
धमो अभावात्मकोः ] ते हि प्रतिषेधात्मका रूपतिरोधानयुपचारसत्ताया जपा्कसु 
भादय इव स्फटिकस्य कुवेन्ति। यद्यपि चोपचारसत्तायामुभयेषामपि समन्वयादं 
दिसेधोभावः, तथापि बा्यापेक्षयात्रेतदुक्तम् । 

बाह्यस्य नीलोत्पखादेरभिन्नस्य वि्चिष्त्वान्नीखयुस्परुमित्युपचारसत्तायामेन 

कारिकायाम्-स्करिकादि इस्यनादिपदेन काचाधवरोधः = काचाभ्रादेः खच्छद्रव्यस्य 
परिमरहः । कारि कायाम्--अविरोधिविरोधिभिरिव्यत्र अविरोधिनो धर्मा भावात्मकाः = अस्तित्व- 
शौभनत्वाद्यः, ते च उपचारसत्तायाः = अन्तःस्थाया ज्ञानाक्ाराया ब्रह्मरूपायाः सत्तायाः 
बाह्यार्थाध्यारोपाविष्ठोनमूतायाः, अनुगुणाः = अनुरूपाः, यथा स्फरिकस्यानुगुणाःशौक्तयेन 
मल्लिकाकुसुमादय इति न ते स्फटिकस्य रूपतिरस्क्रियाहेतवः। मल्लिकाङुसुमादि सन्निधाने 
स्फटिकस्य खदजेन शुङ्कात्मना रूपेणेव प्रतीतेः । एवं भावात्मका धर्मां अपि उपचारसत्ताया 
अनुरुणाः, न तस्या रूपतिररक्रियादेतवः भत एव तत्सन्निधाने मावात्मकसव॑धमंसन्निधाने 
तंदात्मना-=मावोत्मकतत्तद्धमात्मिना, उपपचारसत्तार्याः = अन्तःस्थाया ब्रह्मरूपाया ज्ञानाकारायाः 
चतायाः, विश्रास्तिः्नप्रस्यधावस्वायः, अविरुद्धा हिं उपचारखत्ताया बाह्यानां षयदीनां बाकी 

चन्त तस्थाः = उषचारसत्तायाः, पूणरूपतया आौमुरूप्येण प्रत्यासन्ना । तथा चोच्यते-यत्रान्यत् 
क्रियापदं नं भेधते, तत्रास्तिमवन्तीपरः प्रयुज्यत इति । अत्रान्यदित्यस्य अस्तिपदातिरिक्ति- 
वित्यर्थः । मवन्तीपरं इरयस्थं रुटपर इत्यथः । 

बाह्यवंस्तूनां बाद्यसंततांयाश्च वंतैमानिवंस्था च उपचारसत्ताया नित्यत्वेन सदैष 
वर्तमानत्वात् तस्या वतंभानत्वनव्यवहारे पूर्णैरूपेणोपकारिणी इति भवन्तीपर इत्युक्तम् । यंदा 
बीह्यवस्तुसत्ताया उपचारसत्तायामष्यस्ताया वतमानविस्या उपचारसत्ताया विशेषैः पूणस्वे ठप- 
कारिणी, अतीतानागतानां बाह्यवस्वूनामंसचवेन तेषां तत्सत्ताया वा॒तन्ानध्यासेनानुपकार- 
कत्वात् । यद्वा उपचारसत्ता ब्रह्मरूपा सर्वोपादानत्वेन सर्वानुगतत्वेन च सवषां विरोषाणाम- 
विश्दधं धर्म॑सामान्यम् = सर्वेषां भावानामविशेषेण सस्सदिति प्रतीतेरिति यथायथम् = यथास्वम्, 

विशेवेस्तस्या एव परिपूरणम् । विरोधिनस्तु घमां अमावात्मकाः । ते दि प्रतिषेधात्मकसवात् 
सखसूपतियेधानमुपचारसत्तायाः कुवन्ति, जपाङुसुमादय इव स्फटिकस्य । 

यद्यपि चोपचास्सत्ताकघुभवेषामपि समन्वयात् = भावरूपाणामभावरूपाणाञ्च धर्माणां 
खमध्यारोपेण समवुगतस्वात् तेषां परस्परं विरोधाभावः, विरोधस्य सामानाधिकरण्याभाव- 

रूपत्वात् । तथापिं मवाभावयो बंदहिरवितेषस्य इष्टत्वादत्रेतदुक्तम--म ठु वस्ुगत्येति । 
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विवेकाद् “द्रन्यात्मा गुणसंसगेमेदाद्ाश्रीयते प्रथक्" इत्यादिवि शेषणविशेष्यभावे 
च वक्ष्यमाणा प्रक्रियोपपद्यते 

स्फटिकं विमं द्रञ्ययेथायुक्तं प्रथक् प्रथक् । 
नीखलोहितपीतायेस्तद्वणेमुपरभ्यते ॥ 

इस्यपरोऽत्रागमपाठः ॥ ४०-४१ ॥ 
तमेव विरोध्यविरोधिधमेसंबन्धं क्रमेण व्याचष्टे- 

एवं च परतिषेध्येषु प्रतिषेधपक्कु्ये । 
आशितेषुपचारेण प्रतिषेधः प्रवतेते ॥ ४२ ॥ 

बुद्धयाकारस्य नानाविधधर्मसमन्वययोग्यत्वेऽत्राह्यणादिषु नजर्थोपिपत्तिः। 
तथा हि-सत्ताविरोधान्निषेधाथोगान्न ब्राह्मणोऽत्र सन्, असत्त्वे तु कथं तत्र 
राब्दप्रवृत्ति्बाह्यशब्दाथंवादिनाम् ? त्तथा च पुनरपि निषेधोऽनुपपन्नः । तदु्तम्- 

किञ्च॒ बाह्यस्य नीरोत्लदेद्रभ्यस्य नीरादिगुणविशिष्टत्वान्नीकदेः स्वगुणादभिन- 
स्यापि नीलमुत्पलमिति मेदभ्यवहारदशंनेन बहिरमेदेऽपि उपचारसत्तायामेव नीखादिगुण- 
संसगधरयक्तमेदरूपाद् बिवेकाद् एकोऽपि द्रव्यात्मा व्यवहरि पृथग् याश्रीयत इत्यादिका या 

विशोषणविशेष्यभावे द्रव्यात्मा गुणसंसगमेदादाश्रीयते प्रथक्” (वा० का० ३, घृ० १२.) 
इत्यादिकारिकया वक्ष्यमाणा प्रक्रिया साऽपि उपपद्यत इति | किंञ्च “स्फटिकादि यथाद्रन्यम् ̀  
(वा० का]° ३, सं° ४) इत्यादिकस्यात्र पद्यद्रये प्रथमस्य पद्यस्य स्थाने - 

स्फटिकं विमलं द्रव्येयंथायुक्त पृथक् पथक् । 
नीललोहितपीताचेस्तद्वर्णमुपलम्यते ॥ 

इत्यपर आगमपाठः । अत्र = वाक्यपदीयस्य द्वितीयकाण्डान्तोक्तरी्या सम्प्रदायागतस्ेनागमत्व- 
व्यपदेशो देलछाराजीये ! निगदेग्याख्षातश्चेदं पद्यमिति न व्याख्यायते ।। ४०४१ ॥ 
॥ प्ागुक्तमुपचारसत्तायाः, तमेव विरोध्यविरोधिधर्म सम्बन्धं क्रमेण व्याख्यावुमुपक्रमते-~ 

एवञ्चाते | 
अयमर्थः-- एवश्च = उपचारसत्ताया विरोध्यविरोधिधमंसम्बन्पे च, 'न ब्राह्मणः" इत्यादौ 

कषत्नियादिषु भूयसां ब्राह्मणगुणानां सत्यस्वाध्यायतपभादीनां दशनेन तेषु ब्राह्मणत्वस्य उप- 
चारेण = अध्यारोपेण, ब्राह्मणतवेनाभितेषु प्रतिषेध्येषु सुख्यत्राह्यणत्वमिषेधस्याश्रयतया विषयेषु 
क्षन्नियादिषु प्रतिषेधस्य प्रक्टप्ये प्रसिद्धये । अत्र प्रतिषेघप्रसिद्धरूपं फलमेव प्रतिषेध- 

प्रवृत्तौ हेतुः। प्रतिषेधः = न ब्राह्मण इति क्ष्रियादिषु अभ्यारो पितस्य ब्राह्मणत्वस्य निषेधः 
प्रवत्तंत इति । तदयमत्र निर्गलितार्थः । न ब्राह्मण हत्यत्र यदि मुख्य एष ब्राह्मणः प्रतिषेध्यः 
स्यात्, तदा प्रतिषेधानुपपत्तिः, तस्य सत्यत्वे असत्यत्वे च उभयथापि निषेघायोगात् | 
अतोऽत्र उपचारसत्तास्तमाविष्टेषु क्षत्रियादिषु अध्यारोपितस्यं बराह्यणत्वस्य तद्न्तां क्षत्रियादीनां 
वा प्रसज्यप्रतिषेधरूपः पयुंदासरूपो वा प्रतिषेध शति | 

अयं मावः--बुदधयाकारस्य = क्ञानाकाराया ब्रह्मसत्तायाः पवेमुपचारसन्तापदोदितायाः। 
नानाविघघमंसमन्वययोग्यत्वे = बिरोध्यनिरोधिधर्मसम्बन्धादंते, अूत्राक्षण इत्यादिषु नभरथस्य = 

३६ 
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सतान्च न निषेधोऽस्ति सोऽसत्सु च न विद्यते । 
जगत्यनेन स्यायेन नथः प्रख्यं गतः ॥ इति । 

यदा तूपचारसत्तासमाविष्टः शब्दाथंः, तदा सामान्येन भावाभावसाधारण- 
तया ब्राह्मणराब्देन क्षचियादि् सादशयाध्यारोपितो ब्राह्यणाथेः समल्किखित इति 
प्रतिषेभ्य(ध)चिषये दिते नेति निषेधः ५वतेते, निर्विषयस्य निषेधस्याप्रवृन्तः। 
तत्रापि च 3 द्धयाकारस्य भावैकनियतत्वाद् बुद्धिसत्तयंव सच्त्वान्नास्ति। साधारणत्वेन 
निषेधयोग। इति तस्य येयं बहीरूपता व्यावहारिक रयविकल्पैकीकारादध्यवसिता, 
तत्रैव निषेधः फठति। तथा हि योऽयं ब्राह्मणार्थः स बहिरसन् केवलं भान्त्या 
्षत्रियेऽध्यवसितः' इति स्वाभाविकत्राह्मणाथनिवृत्तिरत्र नन! दयोत्यते । तदुक्तं 
भाष्ये-- 

निषेधस्य उपपत्तिः) तथादि--अब्राह्मण रप्यत्र ब्राह्मणो न खन्' सत्तानिषेधयोः परस्परं 
विरोधात्, तस्य निषेधानुपपत्तेः। यदि ठु असन् तदान तत्र बाह्यपद्पदाथंसत्ता- 
बादिनये ब्राह्मणशब्द प्रबृ्ति; संभवति, अरुत्वादेव । तथा च सवे इवासच्वेऽपि निषेधोऽनु- 

पपन्नः। तदुक्तम्- 

सताञ्च न निषेधोऽस्ति सोऽसत्सु च न विद्यते| 
जगत्यनेन न्यायेन नञज्थंः प्रख्यं गतः॥ इति | 

यदा तु न बाह्यः शब्दाः, किन्तु उपचारसत्तासमाविष्ट एव सः } बाह्यः खन् मवतु, 
असन् वा इत्यत्र नाग्रहः । तदा उपचारसत्तायाः सामान्यरूपत्वेन भावाभावसाधारणतया = 
मावाभावसम्बन्धाहतया, क्षत्रिथादिषु सादश्येनाध्यारोपितो ब्राह्मणशब्दा्थो ब्राह्मणशब्देनात्र 

समुल्िखितः = लक्षणया बोधित इत्येवं प्रतिषेधविषये दरितेनेति निषेधः प्रवतेते, 
निर्विषयस्य न्विघस्य प्रबृततेरनुपपत्तेः । तचापि च बुद्धयाकारस्य स्वस्य मावैकनिग्रतत्वात् = 
मावमात्रेण सहैव अभ्यभिचरितसम्बन्धस्य अनुभवात्, !बद्धिसत्तायाञ्चाध्यायेपितानां शब्दार्थानां 
युद्धिसत्तया सच्वस्थेवानुभवाद् नास्ति बुद्धिखत्ताया भ।वाभावसाधारणत्वेन निषेधयोगसंभव इति 
कृत्वा तस्य = क्षत्रिये ब्राह्मणगुणानां भूयसां दश्चनेन भ्रान्त्याऽध्यारोपितस्य ब्राह्मणपदाथस्य 
नद्धिस्थस्य, येयं बहीषूपता टशयविकल्पैकौकाराद् ~ द्येन > भ्रान्त्याऽध्यारोपितेन, अत एव 
विकल्पेन = विकल्पदृत्तिगोचरेण बहिरसता ब्राह्मणान सह बाह्यस्य ब्राह्मणायंस्य एकी- 
कारात् = तादास्म्याध्यासात्, अध्यवसिता = श्रान्त्या निशिता, तत्रेव = बष्टैरूपतायामेव निषेधः 

फलति । तथाहि--कोऽयरं ब्राह्मणाथो भ्रान्त्या क्षशरियेऽध्यारोपितो बुद्धिस्थः स बहिरसन् 
केवरं भ्रान्त्या %त्रियेऽध्यमसितः = अध्यारोपित इति स्वाभाविकन्राह्मणा्थ॑निच्न्तिः = 
स्वाभाविकस्य मुख्यस्य ब्राह्मणास्य निवृत्तिः, अतर क्षत्रिये नजा चोत्यते । तदुक्तं माष्ये- 
“यदि पुनरयं निब्रत्तपदाथको ब्राह्णश्षग्दः किमथ प्रयुज्यते ] एवं यथा विज्ञायेत, नेति यक्तं 
सन्देहः स्यात् , कस्य पदार्थो नवतते” इति । 
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““्यदि पुनरयं निवृत्तपदार्थको बाह्यणराब्दः किमथं प्रयुज्यते, एवं यथा विज्ञा- 
येत, नेति यक्तं सन्देहः स्यात् कस्य पदार्थो निवतते इति ( म० भार २।२।६ ) | 
अत्र सवथा निघृत्तपदाथकत्वे प्रयोग एव न स्यादिति बा्याथापेक्षयंव निवरत्त- 
पद्ाथंकत्वम् । उपच।रसत्तापेक्षया तु प्रयोग इति स्फुटयुक्तं भवति ¦ प्रतिषेधविषय- 
प्रकल्पनाथं च प्रयोग इति तदेवोपचारफरम् ॥ ४२॥ 

अविरोधिधमंसंबन्धसुपचारसत्तासमाविष्टस्येव प्रतिपादयितुं मुस्यसत्तायां 
तावदसंमवमाह- 

आत्मलछामस्य जन्माख्या सत्ता (क्ष्या) भ्यं च ठभ्यते । 

यदि सञ्जायते कस्मादथासज्जायते कथम् ॥९२॥ 

अयमर्थः--वदि पुनस्यम् = अन्राह्यणशचन्दधटको ब्राह्मणश्षब्दः, निद््तपदाथकः = 
निद्र्तम्, निव्र्तिर्मिषेवः पदार्थो यस्य स तथाविधः, निषेधाथंक इति यावत् । तदा ब्राह्य णशब्दः 
किमथ प्रयुज्यते, मुख्यस्य ब्राह्यणार्थस्यानक्तेः, निषेधस्य च नेव बोधनात् । समाधत्त-पवं 
यथा विज्ञायेत इत्यादि । प्रुल्यस्य ब्राह्मणा्थस्य क्षत्रिये निचेधो यथा विज्ञायेत ¦! हि=यतः, 

ब्राह्मणशब्द प्रयोगं बिना नेव्येतावन्मात्रोक्तौ कस्य शब्दस्य पदार्थौ निवतेते, ब्राह्मणशब्दस्य 

तदन्यस्य बा इति सन्देहः स्यादिति । अत्र = अब्राह्मण इत्यत्र, ब्राह्मणशब्दस्य सवेथा 
निद्रत्तपदाथंकत्वे = आन्तरस्य . भान्त्या प्षत्रियेऽध्यारोपदविषयस्य, बाह्यस्य च मुख्यस्य 
ब्ाह्मणाथेस्य निषेधाथेकत्वे अब्राह्मण इत्यत्र ब्राह्मणशब्दस्य प्रयोग एव न स्याद् , अन्तर्यदिश्च 
तद थंस्याससवादिति बाह्याथपिक्षयेव निदृत्तपदाथकत्वम् , बाह्यं मुख्यं ब्राह्मणां 
प्रतियोगित्वेनापिक्षयेव निबरेधार्थकत्वम्, अब्राह्यणशब्द्घटकस्य ब्राह्मणद्ब्दस्य, नञा तु तन्निषेधो 
चोत्यते! उपचारसत्तापेक्चया तु = भ्रान्त्या क्षचियादौ अध्यारोपितस्य ब्राह्यणार्थस्य भन्तरस्य 

मध्यारोपविषयां सत्तामपेक्ष्य तु अब्राह्मण इत्यत्र ब्राह्मणशब्दस्य प्रयोग इति स्फुटमुक्तं भवति 

अनेन भाष्येण । प्रतिबेधविषयस्य ब्राह्मणाय प्रतियोगित्वेन प्रकल्पना्ैम् = प्रसिद्धघयथेम्, 
अपि अब्राह्मण इत्यत्र ब्राह्मणशब्दस्य प्रयोग दति | तदेव = अब्राह्मण इत्यत्र प्रतिषेधविषयस्य 

प्रतियोगित्वेन प्रकल्पनमपि, उपचारस्य=क्षन्नियादौ ब्राक्मणार्थाध्यायोपस्य फलम् । अन्यथा 
प्रतियोगिनोऽप्रसिद्धया प्रतिषेधो 'ेपपद्येतेति । 

किञ्च, अब्राह्मण इत्यत्र उपचारसत्तया बाह्मणश्चन्दस्य प्रयोगोऽपि उपचारफलम् | 
अन्यथा अन्तर्बहिश्च सवथा ब्राह्मणास्य निड्त्तौ बोध्यार्थाभावेन तत्र तद्प्रयोगानुपपत्तिरिति । 
तदेवं यथा ब्राह्मणाथो भ्रान्त्या क्षत्रियादौ अध्यारोपित उपचारसत्तासमाविष्टः, तदैव तस्य 
प्रतिषेषरूपवियोधिधमंसम्बन्ध इत्युप्रपादितं भवति ॥ ४२॥* 

एवं जन्मादिरूपावियोधिधमं सम्बन्धोऽपि उपचारसत्तासमाविष्टस्येवेति प्रतिपादयितुं 

मरुख्यसत्तासमाविष्टस्य तावत्तदसंमवमाह--मात्म जाभस्येति । 
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आत्मलामो वस्तुनः स्वरूपप्राप्तिजन्म कथ्यते । तत्र च च्रितयमन्वयि, ङञ्धा 
कता, छम्यं कमं, छामश्च छ्छिया । एतच चितयं सद्िषयम् । तथा च जन्मविरोधः, 
सत आत्मङामायोगात् । छन्धार्मा हि सन्नुच्यते । कारणे शक्तिरूपतयाञऽवस्थानेऽपि 
सवथा सतो जन्भायोगाद बदयमपूवेस्य कस्यचिद् शस्य रखाभोऽभ्युपगन्तय्य इति येन 
रूपेण सत्, न तेन रूपेण जन्म) येन च जन्म, न तेन सन्निति जायतेऽङकुरः' इति 
प्रयोगानुपपत्तिः । जन्मातुरोधाद्सस्वाभ्युपगमे धात्वथं कवरत्वानुपपत्तेः प्रत्ययाथे- 
विरोधः । तदनुरोधात् सत्वाभ्युपगमे जन्मलक्षणधास्वथविरोध इत्यथः ॥ ४२॥ 

अयमर्थः--उवत्तेः पूवंमशतोऽसत्प्रायस्य वा वस्तुनः कारणकलापन्यापारादात्महाभः 
स्वरूपप्रा्ियां तस्य जन्माख्या जन्मसंज्ञा, तत्र च (जायतेऽङ्करः” इत्यादौ न्वा = तादशलाभ- 
क्रियायाः कत्ता अङ्कुरादिः, म्यम् = छाभक्रियाकमं आत्मा, लामश्च क्रियापरस्परमन्वयितया 
त्रितयं रूभ्यते = अनुभूयते । "जायतेऽङ्करः' इत्यादौ आत्मानं क्मतेऽङ्कर इति वाक्याथबोघात् । 
तत्र च पूव खतोऽसतो वा जन्मविरोधः\ तथाहि-आत्मलाभरूपजन्मनः पूवं सतो जन्म 
तादशं नोपपद्यते, आत्मलामादनन्तरं सचवेन व्यवहारात् । तदेतदुक्तम्--यदि सज्जायत, 
कस्मादिति | यदि जन्मनः श्राक् स्वरूपेण उपादानकारणे राक्तिरूपतयाऽवस्थानेन वा कायं 
सत्, तदा कस्माद् देतोजायते १ सतो जन्महेतोः सत्वादेवानुपपत्तः । अथ जन्मनः प्राग् 
असत्कायम् , तदापि कथं जायते १ असतो नरश्रज्गादेजन्मादशनादिति | 

भयं मावः--स्वोत्पत्तेः पूवेमसतः, असत्प्रायस्य वा वस्तुनः स्वरूपप्रासिजन्म कथ्यते । 
तत्र च "जायतेऽङ्करः" इत्यादौ कन्धा = कर्ता, छभ्यम् = रामकम, खामडच = क्रिया इत्येतस्ितयं 
वाक्याथंगोधे परस्परमन्वयि, "जायतेऽङ्करः' इत्यस्य आत्मानं कमतेऽङ्कर इत्यर्थात् । एतच 
त्रितयमनुभूयमानं यदि सत्कायंवस्तुविषयकम् , तद। तस्य जन्मविरोधः, सत आत्मरामस्पजन्भा- 
नुपपत्तेः, आत्मराभानन्तरं सच्वेन व्यवहारात् । उपादानकारणे शक्तिरूपतया अवस्थानेन 
सस्वाभ्युपगमेऽपि सवथा = सवेप्रकारेण = सर्वात्मना, सतः प्रागुक्तरूपजन्मानुपपत्तरवश्य 
मपू्स्य कस्यचिदंशस्य आत्मलाभोऽभ्युपगन्तव्य इति येन करूपेण = येन अदेन सत्, न तेन 
रूपेण जन्म; येन च रूपेण जन्भ, न तेन रूपेण सन्निति "जायतेऽङ्कुर" इत्यादिभ्रयोगानु- 
पपत्तिः । जन्मानुरोधात् कायस्य उत्पत्तेः प्रागसच्वाभ्युपगमे त॒ जन्मरूपे घातथं कारणत्व- 

समानाधिकरणस्य कत्त तवस्यानुपप्तिः । नियतप्राक् सत एव कारणत्वात् । तथा च भ्जायतेः 
इति कन्त रूपल्टप्रत्ययाथंवियोधः । प्रत्ययार्थानुरोधात् कायस्य पूव सत्वाभ्युपगमे तु तस्य 
जन्मखुक्षणघात्वथविरोधः । सेयमुभयस्याशारन्जः केवश्टमुख्यसत्तावादिनः } यदि तु वस्तुन 
उत्पत्तेः प्राग बुद्धौ उपचारसत्ता स्वीक्रियते, तदा उत्पत्तेः प्राक् तया तस्य स्वेन कतत त्वोपपत्तिः 
मुखयसन्तारूपेण तु प्रागसतवत् कारणन्यापारादत्मिलाम श्युभयमूपपद्यत इति ॥ ४३ ॥ 
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अत्रे वार्थे सदशं दष्टान्तमाह- 
सतो टि गन्तुगमनं सति गम्ये प्रवतते। 
गन्तवच्चेन्न जन्माथो न चेत् तद्धन्न जायते ॥ ४४॥ 

स्वरूपप्रसस्णलक्षणा गमिक्रिया जनिक्रियासहशी । तत्र॒ च सत एव गमनं 
गन्तु इयते उ्यतिरिक्तसद्रपकमेविषयम् । एवमिहापि प्रादुमं वितुगन्चरवद् जन्मातु 
पपत्तिः। अथ जन्मानुरोधः, तदा सरवाञ्नायते क इति कवेत्वायोगः । गम्यवच्च 
छब्धव्योऽप्यत्र व्यतिरिक्तो नास्तीति बाद्यराब्दाथाभ्युपगमेऽनुपपत्तिः ॥ ४४ ॥ 

न्यदा दका अक्त! 

कन्धा = कर्ता, छन्धव्यम् = कमं, कामः = क्रिया इत्येतत्तितयत्तस्व॒ एवाङ्करो जायते 
इति प्रयोगोपपत्तिर्नान्यथा इति प्रागुक्ताथं सदशं दृष्टान्तं वदन् ग्ध रपचारसत्तानम्युपगमे 

खछामक्रियाऽनुपपत्तिमाह- सतो हि गन्तुरिति | 
अयमर्थ. - हि = यतः, गम्ये = गमनक्रियायाः प्राग् गमनकर्मणि म्रामादौ ति, ततः 

प्राक सत एव गन्तुश्चै्रादेगमनं प्रवतत; प्रवतेमानं दृश्यते । एवं सति सभ्ये आत्मनि 
अङ्कुणदौ सतो लन्धुरङकुरादेज ननक्रिया प्रवतत इति जायतेऽङ्करःः इत्यत्र वक्तुमुचितम् । 

तच्च ठग्धुरुपचारसत्तानभ्युपगमे बाह्यसत्ताया एव मुख्याया: केवलायाः स्वीकारे नोप- 
पद्यते, तदाह--गन्तृवच्चेदिति । चेत् = यदि, गन्तृबत् = गमनक्रियायाः प्राक् सिद्धो यथा 
गन्ता, तद्वद् खछाभक्रियायाः प्राक् सिद्धो रुभ्धा इत्युपेयते, तदा तस्य नन्माथः = जननक्रियारूपो 
धात्वथः, न सिध्यति, प्राक् सत आत्मकामायोगात् । तद्त् = गन्तृवद् छाभक्रियायाः ग्राक् 
सिद्धो न चेद् छम्धा, लामक्रियाया; प्रागसन्तेव चेल्रग्धा इति यावत् | तदा अ्तत्वादेव न 
जायते । असतो नरशृङ्गादेजन्मादशनादित्याशय इति । 

अयं मावः - कत्तु स्वरूपग्रसरणलक्षणागमिक्रिया क्रियात्वेन सकनतु कत्वेन सकमकस्वेन 
न्तर्मावितकमिकाया जनिक्रियायाः सदशी । तत्र च गमनक्रियायाः प्राक् सत एव गन्तु- 

गमनक्रिया प्रवतंमाना दश्यते शन्तृभ्यतिरिक्तसद्रुपगम्यविषयिका । एवं "जायतेऽङ्कुरः” इत्यत्रापि 
प्रादुभविदुरङ्करस्य गन्तरबत् स्वक्रियातः प्राक् सतो जन्मानुपपत्तिः सत आत्मरामायोगात् । 
अथ जन्मानुरोधः = अङ्करस्य कदठुजन्मानुभवाञ्जन्माम्युपगमः, तदा जननात् प्राक तस्य 
स्वाद् आत्मलाभायोगेन को जायते १ काक्वा न कोऽपि जायत इति स्थितौ तस्य कतत त्वा 
योगः = कत्त त्वानुपपत्तिः । 

किञ्च, "चैत्रो ग्रामं गच्छतिः इत्यत्र यथा गन्तृन्यतिरिक्तं गम्यं प्रामादि दश्यते 
तथां 'जायतेऽङ्कुरःः इत्यत्र छश्धृग्यतिरिक्तं रन्धव्यमपि नारित इत्यपि बाक्वशन्दार्थाभ्युप- 
गमे = शब्दाथयो खपचारसत्तामनम्युपगम्य तयोः केवखाया बाह्यसत्ताया एवाभ्युपगमे, अनुप - 
पत्तिरापतति इत्यपि ध्येयमिति । उपचारसत्तास्वीकारे ठु तया खग्धुः पाक सत्वात् कन्तत्वोप- 
पत्तिः, उत्पत्तेः प्राग् बहिरसत्वेन च कारणन्यापाराद् आत्मलाभोपपत्तिः । न्धुः सस्वासस्वो 
मयस्वीकारेण चात्यन्तासन्नरश्ङ्गादि वैषम्यमिति सर्वाः प्रागुक्ता भनुपपत्तयः परिदता 
भवन्तीति ॥ ४४॥ 



२८६ सटीके वाक्यपदीये 

उपचारसत्ताश्रयेण तूपपत्तिरित्याद-- 
£ उपचयं _ त् कतारमभिधानप्रदृत्तये । 

पुनश्च कममनवेन तां क्रियां च तदाश्चयाम् ॥ ४५॥ 

अथोपचारसत्तेवं विधेयास्तत्र लादयः 
जन्मना तु विरोधित्वान्छुख्या सत्ता न विद्यते ॥ ४६ ॥ 

तुराब्दो बाह्यसत्ताया विशेषमुपचारसत्ताया : सवं सहतवेन द्योतयति । इहं 
स्वात्मना परिनिष्ठितं जायत इति न व्यपदिदयते, नापि सवस्मना अजसद्रूपम् , अपि तु 

उपचारसत्ताभ्रयेण त॒सर्वोपपत्तिरिस्याह द्वाभ्याम्--उपचये सिति; अथोपचार- 
सत्तेति च) 

अयमथः- -इह जगति पएकेव ब्रह्यसत्ताऽनाधिता विद्यारूपा ज्ञानाकार, तस्यां स्वे भावा 
जायमाना भ्रान्ता अध्यारोपिताः पंसारस्यानादित्वाद् वासनारूपेण स्थिताः । जायमानस्य च 
सवस्यापि मावस्य दवे अवस्थे - पर्वा चेवोत्तया च | तच्र पूर्वावस्था स्ती कारणानां कार्यौन्मिख्य- 
लक्षणा; उत्तरावस्था तु अवतमानत्वाद् सद्रपा। यद्वा पूर्वावस्था शक्तिरूपा बामनारूपा वा 

यक्ता सूक्ष्मा, उत्तरा त॒ व्यक्ता स्थूलरूपा | तत्रोत्तरामसद्रपामवस्थामुपलक्षणत्वेनाधित्य 
जायमानं कर्तारं पूर्वावस्थाविरिष्टे सद्रुपे कत्तरि अङ्कुर इत्यभिधानस्य कत्त त्वेन प्रवर्तये 
उपचयं तु=अध्यारोप्य त॒, जायतेऽङ्कुर इत्यत्र अङ्कुरस्य कत्त त्वोपपत्तिः । पूर्वावस्थावसरेन सत्वात् 
कन्त त्वम् } उत्तरावस्थावच्वेनासस्वाच्च जन्र्थोपपत्तिः | एवं जायमानं वस्तु सदसद्रुपम् । 

च = किंञ्च, पुनस्तत्रैव कत्तरि अङ्कुरे पूर्वावस्थाविशिष्ठे तां क्रियां फलरूपामूखत्तिलक्षणामुपचयं 
तदाश्रयम् = तस्याः क्रियायाः फलरूपायाः आश्रयम् , तमेव कर्तारमङ्कुरं फाचाश्रयत्वेन रूपान्तरेण 
पूर्वावस्थाविशिष्ठे तत्रेवाङ्कुरे कमभावेन कमेत्वेन = कभ्यत्वेन, उपचय, अथ == यदि; एवम् = 
उक्तप्रकारेण, उपचारसत्ता = भङ्करस्य कत्त तवकमत्वयोरपपादिका उत्तरावस्यस्य असतोऽपि 
ूर्वावस्थे अध्यारोपप्रथुक्ता सत्ता स्वीक्रियते, तदा तत्र लादयः, जायते इत्यत्र लट् , जात दत्य 
अकमत्वात् कत्तरि क्तः, जातवान् द्यत्र तत्रैवाथ क्तवतुः, अङ्कुरस्य जन्म इत्यत्र षष्ठौ इत्यादयो 
विघेशाः | 'जायतेऽङ्करः' इत्यत्र अङ्करस्य मखा सत्ता बहिः सत्ता तु तदानीं न विद्यते, सत्ताया 
मरख्याया जन्मना सह॒ विरोधित्वात्,सत अआत्मलाभायोगात् । उपचारसत्तायास्वु न जन्मना 
सह विरोधः } प्रातीति ऽव्यावहासिकियोविषमस्षत्ताकव्वेनाविरोधादिति । तदाश्रयामिति परेतुते 
कत्त कम॑णी आश्रयो निचन्धनस्मेन = निमित्तत्वेन, यस्याः सा तथाभूता ताम् इत्यथः } तथा 
च तदाप्रयां कत्त कमनिबन्धनां क्रियां फरूपां पूर्वापस्ये कत्तरि उपचयं तमेव पुना रूपान्तरेण 
क्रियाफलाश्रयत्वेन तत्रेव कमभावेने उपचर्य तत्र लादयो विधेया इत्यथः परयवस्यति इति | 
एवश्चैकस्येकदेव कतत स्वकमत्वे न विरुध्येते इत्युक्तं भवतीति । 
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सदसद्रपमाधरितपूवीपरावस्थं सत्तासादनोन्मुखं वस्तु जायते शब्द्विषयः ! तथा च 
तघ्रोत्तरमसद्रपमवस्थाविशोषं पूर्वावस्थायां कारणानां कार्योन्मुस्यलक्षणाया उपचयं 
मङ्कर इत्यभिधानस्य प्दृत्तौ जायत इति कनरस्वोपपत्तिः । आश्रितपूवौवस्थत्वाच्च 
जन्मार्थोपपत्तिः । एवं च छताध्चितपूबावस्थ उपचरितोत्तरावस्थश्च संमूर्हिंतोऽ- 
थात्मा जायत्त इत्यभिधानस्य विषयः । पूबवस्थाश्रयणाच्च कमभ्यत्वेन कर्तैवोपचरितः 
कमे नान्यदिति बुद्धया विवेचनमिदमाभ्रित्य तदाश्रयम्, तयोः साधनयोः फदक्मंणो- 
राश्रयमास्पद् क्रियापेक्चत्वात् साधनभावस्य तन्निबन्धनम्, ते वा कठृकमेणी आश्रयो 
यस्याः साधनाधीनजन्मत्वादिद्युभयथापि पाठः । तामु जनिक्रिया पू्ौपरीभूता- 
वयवसमाहारास्मिकामध्यारोप्य (जायतेऽङ्करः' इति £योगसमथंनम् । अथ इत्यभ्युप- 

1 मथनो 

अयं भावः-- वस्तुनो बाह्सत्ता जन्मविरोधिनी, सत आत्मलाभरूपजन्मायोगात् । 

उपचारसत्ता तु न तथा। उपचारेण बुद्धौ सतोऽपि वस्तुतो बहिरसच्वाद् जन्मसंभवात् | 
एवञ्च उपचारसत्तायाः सवं सहत्वेन बाह्यमत्तातो विरोषम् , तस्याः कारिकायां ठ शग्दोऽवद्योत- 

यति--उपचयं तु इति, 

इह सर्वात्मना परिनिष्ठितम्-सकेथा सव॑दा सद्रुपम् , वस्तु जायत इति शब्देन न व्यपदि- 
दयते । सर्वेथा सत आत्मरामायोगात्। नापि सर्वात्मनाऽसदृशूपम्। अत्यन्तासतः शश्षविषाणादे- 
जंन्मादश्ेनात् । तथा च जायमानं वस्तु पूर्वावस्थामुपचारसच्ारूपामाभ्चित्य सद्रुपम् । उत्तरा- 
वस्थां बाह्यसत्तारूपामाभ्रिव्य चासद्रुपमिव्येवं सदसद्रुषम् । तच यदा सत्तासादनोन्मृलम् = 
बहिःसत्ताप्रप्तयुन्मुखं मवति, तदा जायते शब्दस्य विषयः । यदा च तस्य बहिःसत्ता सक्रमा 

अतीतानप्रध्वस्ता भवति, पृणक्रमा वा भवति, तदा जातादिशम्दविषयः सर्वैश्च स्वक्रमैभ॑विष्यन्ती 
जनिष्यते इत्यादिशबम्दविषयः । तथा च तत्रोत्तरमसद्रुपमवस्थाविशेषम् = अवतंमानं बहिःससता- 
रूपम् , कारणानाम् = उपचारसत्तासमाविष्ठस्योपाद्ानकारणस्य बदहिःसत्तास्माविष्टानाश्चान्येषां 
कारणानाम्, कर्यौन्पख्यलक्षणायाम् उपचयं = आरोप्य, अङ्कुर हइत्यभिधानस्य = अङ्कुर इति 
कत्त स्वाभिधानस्य, प्रृतो अङ्कुरे जायत इति जनिक्रिया कत्तु त्वोपपततिः। अङ्कुरे पूर्वावस्या- 
मुपचारखत्तया सद्रुपामाश्रित्य च = अपेशष्य च, बहिःसत्तारूपया उत्तरावस्थयाऽसद्रुपया 
जन्मार्थोपपत्तिः | 

एवञ्च कृत्वा अआभितपूर्वावस्यः = वतमानपूक्रव्यः, असत्तया पूरवाबस्याया- 
मुपचरितोत्तरावस्थश्च संमूच्छितः = संम्मिख्तिः-- भवस्थाद्ययु क्त इति यावत् । “सर्थात्मा 
जायते' इत्यभिधानस्य विषयः! पूर्वावस्थाश्रयणादेव अङ्कुरे कतृत्ोपपत्तिवद् लम्यस्वेन = 
आत्मलामकमत्वेन, क्तव उपचरितः = समारोपितभेदः, जनिधात्वथऽन्तभूतं कम॑, 
नान्यत् । तथा च पूर्वावस्थावस्वेनाङ्करः कर्ताः, स पव बरटिःसत्तासादनरूपकामास्मकजनि- 
धालवर्थपफलाश्रयत्वेन कमं इति अओौपचारिक एवात्र क्तु कमणोमँद' । कमणोऽत्र धात्वर्थेऽन्त- 
भावाच्च जनिधातुरक्म॑क इत्येवं बुद्धया विवेचनमाधिस्य तदाश्रयमिति कारिकायामुक्तम् । 
क्वचितु तदाश्रयामिति पाठः । तव्राचपाठे तयो. श्रावनयोः कत्तु कमणोराभयमास्पद्मिति 
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गमध्योतनाय । एवं च सल्युपचारसत्तेवमाभिता भवति । तथा च त्रैव कर्तरययं 
जायत इति छकारो जात इति च क्तः, जातवानिति च क्तवतु जन्माङ्कुरस्येति षष्ठौ । 
यद्धा कतृं कल्पनया ङकारः कतरि प्रत्ययः, क्रियाकृल्पनया धातुः प्रकृतिः; कमेकल्पनया 
कमकठेव्याख्याने बाक्येऽङकुर त्मानं छमत इति दितीया कमणि । एवमात्मान- 
मात्मना विभ्रदस्तीत्यादावपि वाच्यम्) एवंविधो वा सवैः परिकर उपचार- 
सत्तति .तज्निबन्धनत्वादेवमभेदेन व्यपदेश्चः) मुख्या तु सत्ता पूर्वोक्ताद्विरोधान्न 
सगच्छते । अत.--"आस्मलामस्य जन्मास्याःः (वा का० ३, सम्बन्ध० ४३) 
इति पवपक्षोऽयम् । सिद्धान्त आस्मखामोन्मुखता जन्म । तथा च वक्ष्यति- 

पू वस्मात् प्रच्युता धमोदप्राप्रा चोत्तरं पदम् | 
तदन्तरारे सेदानामाश्रयाञ्जन्म कथ्यते ॥ इति । 

क्रियाविदोषणत्वेऽपि पुंस्त्वम् ` "घजजपाः पुंसि इति अजन्तानां नित्यपुंस्त्वात् । साधनत्वस्य 

क्रियपिक्ष्वात् तन्निबन्धनम् = कत्त कम॑रूपसाधननिमित्तमिति ] द्वितीयपाडठे तु ते कत्त 
कमंणी आश्रयौ यस्याः सा तदाश्रया ताम् । साधनाधीनजन्मत्वात् क्रियायाः सां साघनयोस्तयो 
राश्रयत्वेनोपचयते । तां तथाभूतां जनिक्रिया पूर्वापरीमूतावयवसमुटायात्मिकाभ्रुपचरितसन्ता- 
समाविषटेऽङ्करेऽध्यारोप्य जायतेऽङ्करः" इति प्रयोगसमथनम्। कारिकायामयेत्यन्ययं यद्यथञभ्युप- 

गमचोतनाय । ततश्च अथोपचारसत्तेवम् इत्यस्य एवं यदि कतुंकमणो रुपचारसन्तास्वीक्रियत 
इत्यथः । पुनश्च कर्तारमेव छाभमरूपफलाश्रयत्वेन अङ्कुरे कमभाविन उपचयं इत्यन्वयः 

एवञ्च सति कत्त कम क्रियाणां चयस्य उपचारसत्ता एवम् अनया रीत्या, आशिता भवति। तथा 

च तन्नैव क्तरि ~ उपचरितसत्ताखमाविष्टजनिक्रियाश्रये स्वयञ्च उपचरितसत्तासमाविष्ट क्तरि 
अयं जायते इति लकारो वतमाने जात इति जातवानिति च क्तक्तवत्. भूते अङ्कुरस्य जन्म इति 
च षष्ठी प्रयुस्यते । यद्वा विधेयास्तत्र खादय इस्यस्यान्या व्याख्या । उप चरितसन्तासमाविष्टे भङ्करे 

कन्त त्वकल्पनया कत्तरि छकारः = प्रत्ययः, उपचरितसत्तासमाविष्टजनिक्रियाकेल्पनया तद् वाच 
कत्वेन घावुत्वाद् जनिधातुः प्रतिः, पूरवोक्तरीत्या-ङ्कुरे कमत्वकल्यनया (जायतेऽङ्कुर? इत्यस्य 
कमंकन्त ज्याख्यानरूपे वाक्येऽष्कर आत्मानं कमत इत्यत्र "कमणि द्वितीयाः ईति । पएवमलत्मान- 

मात्मना बिभ्रत्, अस्तीत्यादात्रेकस्येव कमत्वम्, करणत्वं कन्त त्वञ्च उपचारसत्तयव वाच्यम् । 

अथवा एवंविधः शवः परिकरः = कत्त कमं क्रियाकल्पनरूपशचान्दसाममीरूपः, उपचार- 
सत्ता = उपचारसत्ताप्रयोभ्यः, इति कत्त क्रिययोद्टयोरमि तन्निबम्धनत्ात् = उप्रचारसत्ताप्रयोभ्य- 
त्वात् , पमभेदेन = तां क्रियाश्च वदाश्रयमित्येवं क्रियाया अभेदेन कतुव्यपदेशचः । तथा च 
तां क्रियाञ्च तदाश्रयम् = अर्थात् कर्तारम् अङ्कुरे कमभावेन आरोप्य इत्यथः फलति | 
कनत्तकमणोमुष्या तु सत्ता=हिःसत्ता तदानीं जन्मना सह वियोघान्न संगच्छते) अतः=कत्त कम- 

क्रियःणामेवमूपपत्तेः, मात्मलाभस्य जन्माख्या इत्ययमयः पूवपक्चषरूपो न त॒ सिद्धान्तः } सिद्धान्ते 
अत्मखाभोन्मुखता जन्म। तथा चात्मलामरूपजन्मना सहं दयोः सत्तयोविरोषेऽपि एतादशलन्मना 
राह पुढधसत्ताया एव व्रि्तेषः, नोपचारसत्ताया इति स्थितम् । तथा च वेक्ष्यति अक्ैवामरे-- 
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तथा-- 
पुवीमवस्थामजहत् संस्परशन् धममेसुत्तरम् । 
सम्मू्धित इवार्थारमा जायमानोऽभिधीयते ॥ इति । 

पुनश्च कमभावेन 'तम्' इति कचित् पाठः । तत्र तं कतौरमेव पुनः कमे- 
भावेनोपचयति योजना । ४५, ४६ ॥ 

इदानीं जन्मोत्तरकाङभाविनमस्तित्वं भावविकारमङ्कुरोऽय मस्ती्ययं शब्द 
उपचारसत्तासमाविष्टमेव प्रतिपादयति, अन्यथायोगादित्याह-- 

आत्मानमात्मना बिञ्रदस्तीति व्यपदिश्यते | 
अन्तर्मावाच तेनासौ कमणा न सकमंकः ॥ ४७ ॥ 

पूवस्मात् प्रच्युता धर्मादप्रा्ता चोत्तरं पदम् । 
तदन्तरे मेदानामाभ्रयाजन्म कथ्यते ॥ इति । 

अयमथः-पूव॑स्माद् धर्मात् = उपचारसत्तारूपादवस्थाविशोषात्, प्रच्युता, सत्तां समु- 
दिद्य घ्रीतवत्पदेशोऽयमु । उत्तरश्च पदम् = बहिःसत्तारूपमवस्थाविरेषम् , अप्राप्ता, 
तदन्तराले = तयोरवस्थाविरोषयोरन्तरङे, मेदानाम् = कतुकर्मादिकारकबिशेषाणाम् . आश्रयात् 
=अहिःसत्तया निमित्तस्ेनाश्रयणात्, अङ्करादेजंन्म कथ्यते, व्यपदिश्यत इति प्रकृतपदा्थं- 
संगतोऽयथं इति । तथा- 

ूर्वामवरस्थामजहत् संस्पृशन् धम पत्तरम् । 
संमूच्छित इवार्थात्मा जायमानोऽभिधीयते | इति । 

अयमथः-पूरवामवस्थामुपचारसन्तारूपामजहत्, अत्यजन्, उत्तरश्च धमं मवस्थाविशेषम् , 
बहिःसत्तारूपं संस्पृशन् सम्बरन्धेनाभ्युपयन् , संमच्छित इव = पूर्वोत्तरावस्थाद्वयेन युक्तस्वादेक- 
सलीमावापन्न इव अर्थात्मा अङ्कुरादिपदा्थो जायमान इति अभिधीयते = कथ्यत इति । 
कारिकायाम्--पुनश्च कमं भावेन तमिति क्वचित् पुस्तके पुंस्वनिदेरेन पाठः । तत्र तं कर्तारमेव 
पुनः कम॑भावेनोपचर्थैति पदयोजना बोध्या | ४५-४६ ॥ 

। इदानीं जन्मोत्तरकाल्माविनमसितत्वम् = विद्यमानत्ववत्तंमानत्वर्थितिमस्वापरपर्यायम् , 
-मास्मनाऽऽत्मघारणरूपम्, भावविकारम् = अङ्करोऽयमस्तीस्ययं शब्दः = पतदूवाक्यघयकोऽस्ति- 
शब्दः, उपचारसत्तासमाविष्टमेव अयम् अङ्कुर इति शब्दद्वयवत् प्रतिपादयति, अन्यथा 
बहिःसत्तारूपगरुख्यपत्तासमाविष्टस्य तस्य प्रतिपादने अयोगात् = भङ्कुरोऽयमस्तीति वाज्य 
प्रयोजातुपपत्तेः । तथाहि--यदिदं वाक्यं बहिःसत्ताकसन्निहितदेशकाकिका्कुरकतु कं बि 
सत्ताकं प्रागुक्तरूपमस्तित्वं प्रतिपादयति, तदा एतत्प्योगानुपपत्तिः । बहिःसत्ताऽभिसमभ्नन्धात् 

 परागुबहिरसतोऽङ्कपस्य तादशचास्तित्वकत तवातुपपत्तेः, तदानीं कतु क्रिययो्वं योरपि बहिरसत््रात् । 
. तवैद्रयोरपि क्रमवतीमुपचारसत्ता स्वकस्य त॒ संभवति तयोः कायंकारणमाव इत्येतन्निगूटं बक्त- 
` सुपक्रभते--आत्मानमात्मनेति । 1 

२३५ 
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आत्मनात्मानं घारयतीव्यस्तरथः | 
{६ ८६ 1 श रन ११ तथा च निरुक्तकारः-“अस्तीव्यत्पन्नस्यास्मधारणमुच्यते" इति । 

उयतिरिक्तकवप्रतिषेधार्थम् आत्मना इति वचनम् । तथा च वास्तवस्य कठे- 
कमं क्रियासेदस्याभावो भिन्नरूपत्वाद् वस्तुन इव्यथः । आत्मना सकमकत्वात् तदयस्तेः 
प्रसिद्धमकमंकत्वमपावतंतेत्यत्राह--अन्तभावाद् इत्यादि । असौ इत्यसिधातुस्तवर्थो 
वा। धाव्वथंन कमेण उपसंप्रहादकमंकोऽयं धात्वथं इति प्रसङ्गाद् उयुत्पादयति 
जीवदाविव प्राणानाम् । अत्रास्मछक्षणस्य कमणो धातु(व्व)बाच्यत्वात् क्रियान्तर- 

अयमर्थः--आत्मानम्=स्वस्वरूपम् , आत्मना = आत्मनैव, स्वस्वरूपेणेव ~ सति बाधके 
सवं वाक्षयं सावधारणं मवतीप्यम्युपगमात् । अत्रात्मनेति वचनमन्यस्य कत्तु; प्रतिषेधाथंम् | 
निभ्रत् = धारयत्, अस्ति इति व्यपदिश्यते व्यवहियते । 

अत्र घारणरूपं भरणं स्थित्यनुकषग्यापाररूपम्। तवरेकस्येवात्मनः स्थिविरूपफल- 
, श्रयत्वपरयुक्तं मेदमाभरित्य कमत्वम् । ताहशव्यापाराश्रयस्वप्रयुक्तं च भेदमाश्रित्य कन्त त्वभिति 
`न विरोधः| कारिकायामसौ इति इका निर्दिष्टस्य असधातोः, अदः शब्दस्य च प्रथमान्तस्य 

दिल्टं रूपम् । ततश्चासौ हत्यस्यब्रच्या असौ-असधातो, तदर्थं = आत्मघारणसूपे भत्म- 
रूपस्य कमणः अन्त्भावाच्व, तु, वेन कम णा = आत्मरूपेण कर्म॑णा, असौ = स == भस 
धातुः, सकर्मको न मवति, घात्वर्थात् प्रृथग् उपात्तनैव कमणा धातूनां सकमकत्वेग्यपदे शस्य 
व्याकरणरास्रे प्रसिद्धत्वादित्यथ इति । 

अयं मावः--भात्मनाऽऽत्मानं घारयति इत्यस्तेरथंः । आत्मघारणञ्च स्थित्यनुकूल- 
¦ व्थापाररूपम् । तथा चैकस्यैव फलाभ्रयत्वनव्यापाराभयत्वरूपघमद्यप्रयुक्तं मेदमाधित्य कतु त्वकमं- 
` त्वयोः, विवक्षाघीनच्च साघकतमत्व प्रयुक्तं मेदमाध्रित्य करणत्वनिर्वाहः । तथा च निरक्तकारः- 

“अस्ती्युत्पन्नस्यात्मघारणमूच्यते” इति । उत्पन्नस्य = जातस्य वस्तुन आत्मधारणम् असति इति 

पदेनोच्यते ` इत्यथः । त्मना इति वचनञ्चात्मग्यतिरिक्तकतर निषेधायोपात्तम् । तथा च 
जद्ैवैकं वस्त॒मूतं तस्वम् , कतु कमक्रियाभेदस्य तु बास्तवस्यात्व सर्वत्राप्यमवो भिन्नरूपलात् = 
विचित्रस्वभावत्वाद् वस्छुन इत्यर्थः । वस्तूनां मेदोऽभेदो वा तस्वमिति विचाय॑माणे सति 

, छाधवादभेद एव तच्वम् , भेदस्तु तत्र कल्पित शइत्येवोपनिषदं तश्वमिति हृदयम् । नम्वेवमस्तेः 
` सकमंकस्वाद् भ्याकरणशालप्रसिद्धं तस्याकमकत्वं व्यादन्येतेत्याशडक्याह-- अन्तर्मावाद् इत्यादि । 

कारिकायां वृतीयपादान्ते भसौ इत्यनेन इका निदेशाद् असृ षाठस्तदथो बा कक्षणया 
उक्तौ भवति । भन्मनाऽऽ्मधारणरूपेण भसृघात्वरथेन आत्म रूपस्य कमणः उपसंग्रहाद् = 
स्वस्मिन्, अस्तर्भावात् › अकम कोऽयमसु घात्वथनिरूपणग्रसङ्गाद व्युत्पादयति = बोधयति, बीषतौ 
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मेवेदमात्मनात्मानं धारयतीति व्याख्यायते, न त्वत्र भावतः कमेयोग इत्यथः । 
यथा वक्ष्यति “न तच्र धारिनं प्राणा जीवतिस्तु क्रियान्तरम्” इति । एवं जायत 
इत्यत्राप्यात्मानं कमत इत्यथेनिवेंचनेऽन्तभूतकमेत्वं द्रष्टव्यम् । यो हि धात्वथाद् 
भहिभूतः क्माथेः, स सकर्मकव्यपदेशदेतुः । धातोरथेपूरणे हिं संपन्ने तस्माद् बाह्यस्य 
तेनार्थेन संबस्धे सेदाधिष्ठाते सति या कमेता "गामानय इति शाब्दी, प्रविश 
पिण्डीम्" इत्यादौ च सामथ्य॑रन्धा, सा सकमेकव्यपदेश्चनिवन्धनम् इह तु ¡क्रया 
कारकसंसगेपयेन्तो दीर्घो घात्वथ इति भेदाभावः ॥ ४७ ॥ 

एवं भेदाभावान्नायं वस्तुतो व्यवहारो युञ्यत इति प्रतिपाद्याधुना जायत 
इतिवत् कतृ व्वायोगात् स्वरूपाभावादप्यसंभवमुक्तो(क्स्वो)पचारसत्तायामेवोपपत्ति 
प्रतिपादयति - 

जीवधातौ तदयं वा प्राणानामिव। प्राणधारणं हि जीवधातोरथः। तत्र हि यथाप्राणानां 
धात्वथनोपसंग्रहादकमेकस्वं जीवतेः, देषदत्तो जीवतीति, तथा प्रकृते तेनैव देठना अस्तेरकमंकत्वं 
देवदत्तोऽस्तीति । असधातोर्िं सत्ताथः । एवश्चाघ्रास्मक्षणस्य कमणो धात्ववाच्यत्वात् क्रिया- 
स्तरमेवेदम् = आत्मधारणसूपक्रियातो भिन्नैवेयं सत्तासूपा क्रिया । 'भत्मनाऽऽत्मानं घारयति 

यनेन तु सा कथञ्चिद् व्याख्यायते, यथा गजं! महिषरूपप्रमाण इति । न त्वघ्रास्तौ स्वभावत 
कमयोग इत्यथः । इदं चात्रेवाग्रे वक्यति-मनन तन्र धारिनं प्राणा जीवतिस्तु क्रियान्तरम्? इति । 
एवं जायते इत्यत्राप्यात्म।नं कमते इत्यथन्याख्यानेऽन्तभूतकमत्वमकम कत्वञ्च द्र्टभ्यम् । 
तदुक्तमभियुक्तेः- 

घातोर्थन्तिरे वृत्तेर्घात्वर्थनोपसंग्रहात् । 
प्रसिद्धेरविवक्षातः कमंणोऽकर्भिक्रा क्रिया ॥ इति । 

यो हि धातव्थाद् बहिर्भूतः कम॑रूपोऽथः, स धातोः सकमंकत्व्यपदेशदेतः |` यथा ` 
“गामानय! इत्यादो गवादिः । पूर्वापरीभूतः स्वावयवैर्घातोरथ॑पूरणे हि सम्पन्ने तस्मात्=धालर्यादू , 
नाह्मस्य तेन धात्वयंन मेदाविष्ठाने = भदाल्म्बने, मेदनिमित्तके सम्बन्धे सति अभिन्ने सम्बन्धा- 
नुपपन्तेयां कमता गामानयेति शाब्दी, “प्रविश पिण्डीम्" इत्यादौ च सामथ्य॑लभ्धा = अर्थापन्नि- ` 
प्रमाणल्न्धा आर्थी, सा धातोः सखकर्मकत्वव्यपदेशनिमित्तम् | इह त= असजीवलन्यादौ.वुः, 
क्रियाकमकरारकसंसगंपयन्तो दीघो धात्वयं इति कमणो घात्वयेऽन्तर्भावाद् धात्वर्थाद् मेदाभाव. 
ति तेन कमणा न अस्त्यादीनां सकमंकत्वमिति ॥ ४७ ॥ 

पएषमात्मप्राणदिः कमेणोऽरि तजीवत्यादिधात्वयेऽन्तमावेण धालवर्थाद् मेदामावान्नाय-“ 
मस्तिजीवत्यादेः सकमंकरवव्यवहार वस्तुतो युज्यत . इति प्रतिपाद्याधुना जायत्ते इतिवद् 
भस्त्यथों यदि मुष्या सत्ता स्यात्, तदा तस्यास्तदानीमसच्ेन तन्निरूपितकनरत्वायोगात् तदानीं: 
रस्याः स्वरूपाभावादपिं घटोऽस्ती्थादि प्रयोगासंभवं पूर्वमुक्त्वा उपचारसत्ता, धात्वथतत्ेन. 
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प्राक् च सत्ताभिसंबन्धान्खुख्या सत्ता कथं मवेत् । 
भसं नास्तेः कतां स्याहुपचारस्तु पूववत् ॥ २८ ॥ 
अस्तीति पूर्वापरीभूता सन्ता साध्यमानावस्था प्रतीयते । अस्यां चावस्थायां 

निष्पन्नरूपः कती नास्ति, साधनसंबन्धात् पुबेमपि सद्भावो नास्ति, न चान्यस्तदुव्य- ` 
तिरिक्तोऽथः साधनमत्र प्रज्ञायत इति सेव सत्ता, साध्यं च साधनं च मुख्यतो न 
संभवति । तथा हि सिद्धरूपेण साधनेन भवितव्यम्। न च सत्तामनु भवन्नेव सिद्धतया 
प्रज्ञायते, अतुभूतसत्तासंबन्धश्च न साध्य इति कष्धात्मछामस्यारमधारणलक्षणा सत्ताः 
बुद्धया पृबोपरीमूततये वाभिधीयते । तत्र चोपचारसत्तारूढस्य पूवभागः कतो, 
तदपरस्तु साध्यः कम॑, तदुभया(यं स्वा)श्रयक्रियास्वरूपान्तमभूतमिति पूवं जायत इति- 
वदुपचारसत्तया कतृ स्वमाभिव्यास्तीति प्रयोगोपपत्तिः । तदेवमस्ति; नास्ति, जायत 

कतृ त्वनिर्पकतेन चभ्रिलयेव तादशप्रयोगोपपत्ति प्रतिपादयति--प्ाक् च सत्ताभिसम्ब्धा- 
दिति। 

भयमर्थः-- सुखया सत्ता-बहिःखत्ता । तया सत्तया सहाभिसम्बन्धात् प्राक् च पूवं ठ 
असतो घयदेमेख्या सत्ता कथं भवेत् = नैव स्यात् । 

अर्दँश्च घटादिर्नास्तिः कर्ता स्यात् । कन्तुः कारकत्वकारणत्वाम्यां क्रियारूपात् कार्यात् 
प्राङ् नियतसत्वस्याकशयकतवात् | ठु = अतः, पूवेवत् = पूवं सन्निव भ्रान्त्या प्रतीयमाने घयदौ 
सत्ताया उपचार इति तयेव सत्तया "घटोऽस्ति" इत्यादि प्रयो गोपपत्तिरिति । 

अयं भावः-अस्तीत्यन् क्रियास्वेन साध्यमानावस्था तेनैव च पूर्वापरीभूता सत्ता प्रतीयते । 
भस्याञ्चावस्थायाम्=साध्यावस्ययाम् , निष्पल्नरूपः=सिद्धरूपः कर्तां नास्ति, सिद्धत्वसाध्यत्वयो- 
विरोधात् । सत्तायाः साधनसम्बन्धात् प्रागपि सद्भावः = बहिःसत्तारूपा भ्रुखया सत्ता, 
क्षटादेनास्ति । न चान्यस्तद्व्यतिरिक्तः = सत्ताब्यतिरिक्तः, अर्थः साघनमच्र प्रज्ञायते = 
विचारअनितेन प्रकृष्टेन ज्ञानेन प्रतीयत इति सैव सत्ता कियारूपत्वेन, साध्यञ्च कत्तु रूपत्वेन, 
साधनञ्च भूख्यतःनवस्तुतो न संभवति! तथाहि --साधनेन सिद्धरूपेण मवितन्यम् | न च 
क्रियाते साध्यरूपं सत्तामनुभवम्नेव = तादशसत्तायाः पश्चानिष्पद्यमान प्व घटादिः कर्ता 
सिद्धत्वेन प्रतीयते, किन्तु सत्तासम्बन्धानुभवानन्तरं सिद्धत्वेन प्रज्ञायते । अनुभूतसत्ता- 
सम्बन्धस्तु न साध्य इति छन्धात्मलाभस्व = अनुभूतसत्तासम्बन्धस्य, भात्मधारणलक्षण। क्रिया- 
रूपा स्ाऽपौर्वापर्यवत्यपि बुद्धया भ्रान्तिरूपया पूर्वापरीभूततयेव = इव अभिधीयते । तत्र 
चोपचारसत्तारूटस्य सत्वस्य = अस्त्यथंस्य क्रियारूपस्य बुद्धा पूर्वापरीभूतस्य पूवेभागः कर्ता 
सिद्ध रूपः, तदपरभागसतु साध्यरूपः कमं, तदुभयं स्वाश्यक्रियास्वरूपान्तर्भूतमि त्ति जायत इतिष- 
हपचारसम्तया एवम् = उत्तरभागात् पूवंस्यितम् , कन्त त्वमाभित्य अस्तीति प्रयोगोपपत्तिः । 
तदेवमस्वि, नास्ति, जायते इति प्रयोग उपचारसत्तासमाभयणेन समितः । एषु अस्तीति 
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इति प्रयोग उपचारसत्तासमाश्नयणेन समर्थितः! एत एव त्रयो भावविकाराः । 
एतेष्वेव चान्ये त्रयोऽन्तभंवस्ति। तथाहि--जन्मनि वृद्धिरबयवो पचय)्मकान्त 
भृतेति जायत इतिवद् वधेत इत्ययमपि प्रयोगः समथंनीयः। एवं परिणामो धमन्त 
राविभावलक्चणोञत्रेवान्तभ् त इति परिणमत इत्यनेनैव न्यायेनावगन्तन्यम् । परि. 
क्षयस्तु नास्तीति विनाशेऽन्तमंवति, तत्राप्युपचारसत्ताश्रयेण परिश्चीयत इति परद।गः 
समथंनीय इति षडभावविकार्योनिस्वात् सवस्य क्रियाप्रपश्चस्य बोद्धसर्)श्रयेण 
प्रयोगः ॥ ४८ ॥ 

क्रियाभिः साधनानामाक्षेपात् नद्वाचिनामपि तथेव प्रयोग इति साचत्रिकीभुप- 
चारसत्तायाः शब्दाथत्वे व्यापि निगसमयितुमाह- 

तस्माद्धिन्नेषु धमषु विरोपिष्वविरोधिनीम् | 
विरोधिख्यापनायैव राब्दैस्तैस्तेरुपाभिताम् ॥ ४९॥ 

प्रयोगः प्राक् स्वोपपत्तिसमथितः | नारित इत्यपि अस्तिपदधयितस्वात् समधथितप्राय एव ¦ 
जायत इत्यपि प्रागुपचारसत्तया कतृत्वोपपत्या समर्थितः | एते एव तरयो माववकाराः। 
परतेष्वेव चान्ये ब्ृद्धिपरिणामपरिक्षयास्योऽम्तभेवन्ति । तथाहि-- अवयवोपचयात्मिका बृद्धि- 
जन्मनि अन्तभूंता इति जायते इतिवद् वदधते इत्ययमपि प्रयोगः समथनीयः। एवं पूवंधमविनादो 
धमन्तियविरभावलक्षणः परिणामो जन्मन्येवान्तमूत इति परिणमत इति प्रयोगो जाय \ इत्यस्यो- 
पपत्तये उक्तम्यायेनैवोपपन्नोऽवगन्तव्यः । परिश्चयस्तु नास्तीति प्रतिपादिते विनारोऽन्त्भ॑वति 
इति तत्रापि = परिश्चयेऽपि उपचारसत्ता्रयणेन परिक्षीयते इति प्रयोगः समथंनीय इत्येवं 
सवस्य क्रियारूपस्य प्रपञ्चस्य = *अस्ति, नास्ति, जायते, बद्ध॑ते, परिणमते, परिक्षीयते? इति षण्णां 
भावविकाराणां यास्कोक्तानां योनित्वाद् बौदधसत्तासमाश्रयेण = ज्ञानाकारोपचारसत्ताश्रयणेन 
प्रयोग इति दिक् ॥ ४८ ॥ 

साधनानामविनाभाविनां क्रियामियाक्षेपात् क्रियावाचिनां धातूनामिव साघधनवाचिनां 
शम्दानामपि बौद्धसत्तासमाश्रयेणेव प्रयोग इति साध्यसाधनयोरभगरोरपि बौद्धसत्तेव शब्दार्थं 
इति व्यासिमनत्राबान्तरप्रकरणान्ते उपसंहत्तु माह तस्माद् मिन्नेषु इव्यादिमिस्तिसभिः कारि 
काभिः 

अयम्थः-- तस्मात् साभ्यस्लाधनयोखभयोरपि उपचारसत्तेव श्न्दा्थं इति प्रागुक्त सत्या 
ग्याप्तिस्वीकारत्, परस्परं भिन्नेषु धेषु = मावाभावजन्मरूपेषु चचिषु इद्धिपरिमामपरिक्चयानादाय 
धट वा परस्परं विरोधिष्वपि सवेत्राधिष्ठानतया स्थिताम् , अत एव तैः सरह विरोधिनाम् । 
किच विरीधिख्यापनायेव परस्परं विरोधिनां ब्राह्मणादिरूपाणां कन्तकर्मादीनां साधनानां ख्याप- 
नामेव = प्रकाशनायेव प्रयुक्तेस्तेसतेनाक्षणादिश्चम्देखपाधिताम् = उपय्दीताम् , स्वाथद्वारा परि 
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अभिन्नकालामर्थेषु निन्नकालेष्ववस्थिताम् । 
प्त्तिदेतुं सवषां शब्दानामोपचारिकीम् ॥ ५० ॥ 

एतां सत्तां पदार्थो हि न कथिदतिवतते। 
साच सम्प्रतिसत्तायाः प्रथग्भाष्ये निदर्िता ॥ ५१ ॥ 

बाह्यो येषां विरोधो भावादीनां धमोणां तैरुपचारसत्ताया अविरोधो यथो- 
क्तेन न्यायेन । अत एवाह--'विरोधिष्यापनायैवः इति । विरोधिनां प्रकाशनाय 
तेस्तेत्रोद्यणादिषषब्दैरुपगृहीताम्। एतैर्हि शब्दैर्विषय उपद्दयेते धर्माणाम् । तेच 
धमा बाह्याद् वस्तुनो भिन्नाः, शब्देनैव सेदस्य परिकल्पनात् नीरोत्परादौ विरोधिनो 
वा भिन्नाद् (यिन्नाः) बतमानाद् वस्तुनोऽतीतानागतादयः, वीप्सया विशेषणविशेष्य 
भावविषयनीटोत्पटादिशचब्दैरपि उपाभिताम् इत्याह । तत्रापि प्रविभज्य मेखनमुप- 

च्छिद बोधिताम्। किञ्च, नित्यतया भभिन्नकालामपि अनित्यत्वाद् भिन्नकलेष्वर्थघु भधिष्टनतया 
भनस्थिताम् । किञ्च, सवेषां शब्दानां स्वारथद्वारा परिच्छि्नतया तत्तद्ेषु प्रदत्तम् । भतः 
प्रातिपदिकार्थः सत्ता इत्युक्तं प्रातिपदिकार्थसूत्रे भाष्ये । किञ्च, ओौपचारिकीम--उप- 
चारो बाक्यानामर्थानां बुद्धिसत्तायामभ्यारोपः, स एव प्रयोजनं यस्यास्ताम्, मोपचारिकीम्। 
भत एव तापुपचारसत्तेति व्यवाहार्षीत् प्राक् तत्र तत्र | रवंविधविशषणगणविश्शिष्टाम् एतां सत्ता 
कध्िदपि हि पदार्थः क्रियारूपः कारकर्पो वा नातिवतंते । बा्यसत्तया वतमानकालिक्या 
क्रि याकारकमावस्यानुपपन्नत्वात् । तथाष्ि--क्रिया खड् क्रमिकावयवसमूहृर्पा न कदाचिदपि 
मतंमानत्वमवप्पुमीष्टे। घषटादिसूपं साधनमपि स्वोत्पत्तेः प्रागवत॑मानं न जन्मादिक्रियायाः 

साधनमावमाप्ठुमरहति, इत्येवं बुद्धिसत्तासमाश्रयेणेव "टो जायतेः इत्यादि प्रयोगोपपत्तिः! सा च 
करियाकारकयोबुद्धिखत्ता, सम्परतिसत्तायाः = बाह्याया वत्तमानसत्ताया; परथकनमिन्नतेन, यतौ 
भाष्ये निरूपिता, अतः प्रामाणिकत्वेन स्वीकत्त्येति । 

मयं भावः- येषां मावाभावजन्मरूषाणां तयाणां बृद्धिपरिणामपरिक्षयसहितानां वा 
पण्णां धर्माणां बाह्यानां परस्परं विरोधः, तैः सदोपचारसत्तायाः = बुद्धिसत्ताया भविरोषः, 
तेषां सवंषामयिष्ठानत्वात् तस्याः! स चाविरोधः प्रागुपदश्चितो यथोक्तेन न्यायेन । किञ्च 
तेषां बाह्यानां परस्परं विरोधेऽपि उपचारसत्तास्माविष्टानामविरोध इत्यप्यवगन्तव्यम् । 
तस्यास्तैः सष्टाविरोधादेवाह-विरोधिक्षयापनायेव शति । विरोधिनां धर्माणां भाबाभावादीनां 
ष्यत्वेन क्रियारूपाणां स्वसाधनपरिच्छिन्नत्वेन प्रकाशनाय तैस््ाक्षणादिश्न्दैरपाभिताम् = 

उपग्रहीताम् , स्वायद्वाया परिच्छ्य बोधितामित्यथः। एतैर्हि बाह्मणादिशग्दै्धमाणां परस्पर 
निरोधिनां भावामाषादीनां साध्यर्पाणाम् , साघनरूपो ब्राह्मणादिर्विषय उपदश्ष्यंते | भागा 
भावादीनां विरोधिनां बुद्धिसत्तायामारोपादेव घमंत्वेन व्यवहारः, अविरोधश्च परस्परं तेषां तया 
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चारसत्तायां युज्यते, अन्यथा संसख्टे वस्तुनि नेयं कल्पना घटत इत्युक्तम् । अती- 
तानागतकार्ढ्यापित्वाच्च नियतकारेष्वपि बाह्येष्वथष्वियमभिन्नकारा सवेत्रिकी । 
अत एव सवबंषामपि शब्दानां प्रवृत्तिहेतुरियम् । 

चैत्रोऽभद् भविष्यतीति बुद्धया निरूप्य, तत्र शब्दप्रवृत्तेः, अनिरूपितेऽथं 
तदयोगात् । तथाहि विद्यमानोऽपि बतेमानकालिकोऽर्थो यावद् बुद्धया नावधृत 
ताबद्विषयः शब्दानामिति सवेत्रोपचारसत्तारूढ एव शब्दाथं इप्युक्तं भवति । 

क्रियाकारकभावेनापि चार्थानां निरूपणं बौद्धमेव । तथाहि--भाव्यमान- 
त्वादेव च्छया सम्प्रपि नास्ति, तदभावात् तदपेक्षं साधनत्वमपि कुत इति 
आख्यात्चब्दस्य क्रियावाचिनः सुबन्तस्य च फारकवाचिनः सवस्यव बुद्धि 
परिगृहीत उपचारसत्तासमाविष्टो वाच्योऽर्थोऽवतिषछठत इति सवषां व्याप्नि- 
सिद्धिः। अभावस्य च ज्ञायमानस्वेन सन््वादेतामुपचारसत्तां सवं एव पदार्थो 
नातिक्रामतीति सर्वेषामेव तद्विषयस्वादभावादिकब्दानामप्यथन निस्यावियोगः 

सिद्धः । अस्याश्चोपचारसत्ताया न निमृखत्वम् , अपि तु माष्यकाराभ्युपगतत्वमेव । 

सष च । यदि च साधनरूपस्वा्थप्रकाशनाय ब्राह्मणादिशन्दा न प्रयुग्येरन्, तदा साध्यरूपा 
भावाभावादयो वियोधिनो धमां न प्रकाशोरन्, साध्यानां साधनसाहचयं नियमात् , तद भावे 

तदप्रतीतेः ते चान्तरा बुद्धिसत्ता समाविष्टा धर्माः = साध्यरूपा भावादयः, परस्परं 

स्वसाधनेभ्यश्चाम्तरेभ्योऽभिन्ना अपि बाह्याद् वसुनः साध्यरूपात् साघनरूपास्च भिन्नाः । 
शब्देनैव तेषां परस्परं साधनतश्च भेदस्य परिकल्पनात् । अथवा नीलोतखलादौ वतमानाद् 
वस्तुनो भिन्नाबिरोधिनोऽतीतानागतादयः, तैस्तेरिति वीप्सया न केवलं ब्राक्षणादिश्चग्देरेव 
निर्विरोषणेः, अपि त॒ विरोषणविशेष्यमावविषयनीलोतलादिश्चब्दैरपि उपानितामित्ा् । 

तत्रापि = नीलोषलादौ समसे तत्रापि संम्रष्टे नीरोत्पटे, विशेष्यविश्षणे बुद्धा प्रविभञ्य 
पुनस्तयोः समासेन मेखनभूपचारसत्तायामेव युज्यते । अन्यथा संखष्टे एकस्मिन् वस्तुनि नेयं 
प्रविभागयोग्या विशेष्यविशेषणकल्पना घटते ह्युक्तं प्राक् । अनित्यत्वाद् नियतकाटेष्वपि 
बा्येष्वर्थघु इययुपचारसत्ता निव्यस्वेन अतीतानागतकारुव्यापित्वात् त्वभिन्नकाला साव्निको = 

साभष्यसाघनयोः, विश्चषणविशेष्ययोहच स्थिता । यत प्तं सवषामपि शब्दानां प्रदृत्तिदितुरियम् । 
बुद्धयाथं निरूप्य तत्र चैत्रोऽभूद् भविष्यतीति अतीता नागतयोरथयोः शब्द्- 

परवृत्तेः। बुद्धधाऽनिरूपितेऽथं शब्दप्रवृ्ययोगात् ! तथाहि- बहि विद्यमानोऽपि वतेमान- 

कालिकोऽथो यावद् बुद्धया इदमित्थमिति नावधूतः, तावत् श्ब्दानामविषय इति स्वत्रोप- 
चारसत्तारूढ एव॒ शब्दां इत्युक्तं भवति । क्रियाकारकमावेनापि चार्थानां निरूपणं 
बोदमेव । तथाहि--क्रियायाः क्रमिकावयवसमूहृरूपत्वेन क्रमेण भाव्यमानत्वादेव क्रिया 
सम्प्रति =वतंमानकाठे नास्ति! क्रियाया अमाबात् तदपेक्षं साधनत्वमपि कुत 
कत् कर्मादीनामिति आख्यातशचन्दस्य = तिङन्तस्य क्रियावाचिनः सुबन्तस्य च, कारकवाचिन् 



२९६ सटीके वाक्यपदीये 

मतुव वार्चिके न सत्तां पदार्थो व्यभिचरतीर्यस्तिशब्दाथक्षेपे तस्समथेनाय सम्प्रति- 
सत्तायां यथा स्याद् भृतभविष्यत्सत्तायां मा मुत् 'गावोऽस्यासन् › गावोऽस्य भवि- 
तारः” इति भाष्यवचनादुपचवारसत्तांस्तीति गम्यते । प्रमाणभूतत्वादस्य वचनस्य । 
न हि भूता भविष्यन्ती वा काचित् सत्ता या अस्तीस्यनेन विचायंत । भृतभविष्यतो- 
रप्यतुपाख्यत्वान्न काचिन्पुख्या सत्ता । अतीतस्यानुभूतत्वादनागतस्य प्गुण- 
कारणसांमुख्येन बुद्धया तु पराम प्रस्ययपरिवरतिन्यथं शब्दप्रयोग इ्युपचारसत्ता 
मूतभविष्यतोरुपपद्यते । तथ च तद्व्युदासाय बाह्यसत्तापरिदहाथेमस्तीति विशे 
पणं युक्तम् । बाक्चा हि सत्ता सम्प्रति बतेमाने कारे भवतीस्यन्या, ततो मूतभचिः 
ष्यतोः प्र्ययात्मना सत्तेयम् यद्यपि बतेमानावस्थस्यापि बाह्यस्य प्रतीतिम्राह्यत्वेनैव 
व्यवहुाया सत्ता, तथापि सैव बहिरपि भेवादस्तीस्यनेन विशेषणेन विवक्षितवतेमान- 
काङेन गृह्यते । प्रतीतिमाव्रश्चरणा त्ित्तरा व्युदस्यते । तदेवसुपचारसत्तायां समर्पित 

सवंष्यैव बुद्धिपरिण्हीत उपचार सत्तासमाविष्ट एव वास्योऽथोँऽवतिष्ठत इति सवंषामर्थाना- 
युपचारसत्ताव्यापित्वसिद्धिः । अभावस्य च निःस्वरूपित्वेऽपि ज्ञायमानत्वेन बुद्धो स्ादेतामुप- 
चारसत्तं सवं एव पदाथो नातिक्रामतीति सर्वेषामप्यर्थानामुपचारसत्ताविषयत्वा- 
द भावादिशषब्दानामपि अन सह निव्यम वियोगः सिद्धः । अस्याश्चोपचारसन्ताया न निष्प्रमाण- 
त्वम्, अपि त॒ माष्यकाराभ्युपगतसत्वेन प्रामाणिकत्वमेव । तदस्यास्त्यस्मिन्निति मव् इति 
मतुपूसुतरःथे बा्तिके --न सत्तं पदाथा व्यभिचरति' ` दत्यस्तिश्ब्दाथस्याक्षेपे तत्समर्थन- 
परेण --“सम्प्रतिसत्तायां यथा स्याद् मूतमभविष्यत्सत्तायां मा भूद् गवोऽस्यासन् गावोऽस्य 
भवितारः" इति भाष्यवचनेन उपचारसत्ता अस्तीति गम्यते | अस्य भाष्यवचनस्य सिद्धान्त्यु- 
क्तिस्वेन अप्रस्याख्यातत्वेन च प्रमाणभूतत्वात् । नहि भूता भविष्यन्ती वा काचिद् बहिःसत्ता 
उपपद्यते, या अस्तीत्यनेन सूत्रस्थेन विचायेत । भूतभविष्यतोरनुपाख्यत्वात् = निःस्वरूपत्वाद् 
न काचिद् शरुल्या सत्ता । तयोरपचारखत्ता तूपपद्यते । अतीतस्यानुभूतत्वेन बासनारूचैण 
बुद्धिस्थत्वात् , अनागतस्य तु कर्थोश्ुखकारणसायुख्येन बुद्धया परामश सति बुद्धिपरिवत्ि- 
न्ये शब्दप्रयोगात् । तथा चोपचारसत्तानिरास्ताय बाह्यसक्तापरिग्रदाथञ्च मतुपूसू्े अस्तीति 
मठवथविरोषणं युक्तम् । 

बाह्या हि सत्ता सम्प्रति वतमानकाङे भवतीति, ततश्चान्या प्रस्ययात्मना = बुद्धिरूपेण, 
स्थिता इयं भूतमविष्यतोदपचारसत्ता । यद्यपि वतमानावस्थस्यापि बाह्यस्या्थ॑स्य प्रतीतिम्राह्य- 
स्वेनैव व्यवहार्या सत्ता इति उपचारसत्ता तस्यापि, तथापि अर्थस्य सत्तायाश्च बहिरपि भावात् 
सतचस्मेनास्तीप्यनेन मुबथंविशेषणेन बिवक्षितवतंमानकालेन सैव = बदिःसतेव, भम्तब॑हिश 
व्यापकत्वेन सामान्यरूपा गह्यते} उपचारसत्ता वु प्रतीतिमात्रश्चरणा =बुद्धावेव वत॑मामा, 
विदोषणरूपा अबभ्यापकत्वेन अस्तीति विदोषणेन तात्यतो निरस्यते | तदेवभुपचारसत्तीयां 
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स्वभावानां बाह्यानासेवाथीनामतीतादि भावेन प्रत्यायनाद्यथाथं एव शब्दो व्यवहार 
इति संबन्धनिव्यत्व पुपपादितम् ॥ ४९, ५०, ५१ ॥ 

इदानीं स्वस्येव चाव्दस्य व्यवहारस्य यथातन्वमप्रवृत्तर्विष्टुतत्वे गवादि- 
शब्दानामविचारसिद्धाथे वत्ताभ्युपगन्तव्या । तथा च सत्यतीताद्यभावविषयाणामपि 
शम्वानां मावाभिमतवस्तुविषयेषेटादिशब्दैस्तुल्यतां प्रतिपादयितुसुपक्रमते-- 

प्रदेरास्येकदेशां वा परतो वा निरूपणम् । 
विपयंयमभावं वा व्थवहारोऽन॒वतंते ॥ ५२॥ 

इह शाब्दो व्यवहारोऽयथातत्त्वं॒प्रवृत्तोऽर्बाग शाम् । तथाहि-णेस्य 
तत्त्वस्य साक्षच्छब्देः स्रष्टुमशक्यत्वादविद्यापरिकल्पितप्रतिनियतघटादि्रदेश्षगतः 

समपितसमाबानाम् = प्रत्ययेन समारोपितस्वरूपाणाम् , संस्काररूपेण स्थितानां बाह्यानामेवा- 
थानामतीतादिरूपेण बोधनाद् यथार्थं पव शाम्दो व्यवहारः, न ठु रज्जुसर्पादिवन्निविषय इत्येवं 
शब्दवदथस्यापि निव्यत्वात् तयोः सम्बन्धनित्यस्वमच्ोपपादितमिति ॥ ४६, ५०, ५९१ | 

ईदानीं स्वस्येव शाब्दस्य व्यवहारस्योपचारसत्तासमाश्रयेण प्रवृच्या यथातच्वमप्रबृत्ते- 
विप्नुतत्वे गवादिशब्दानामविचारसिद्धाथंवत्ताऽभ्युपगन्तव्या । तथा च सत्यतीतादिरूपाभाव- 
बिषयाणामपि शब्दानां भावत्वेनामिमतवस्स्वथकैषंटादिशब्दैस्तुल्यतां प्रतिपाद यिवुभुपक्रमते-- 
प्रदेशस्येति | 

अयमथः--इह ह्येवं दशंनस्थितिः, परिपूणं त्वं ब्रह्ैवाविद्यापरिकल्पितप्रतिनियत- 
घटादिप्रदेशावच्छिन्नं घटदिशब्द बाच्यमित्थेकं दशनम् | जातिगुणक्रियाऽऽकृतिसमुहात्मकं 
द्रव्यम् | तत्र षण्श्ब्देन घय्तजातिरूपः, आङकृविरूपो वा द्रभ्येकदेश्च एव निरूप्यते, न समस्तः 
प्रदेशः एवं रक्तशम्देन रक्तरूपात्मको गुण एव, चखादिश्ब्देन क्रियेव इति द्वितीयं दशनम् । 

परेण जात्यादीनां द्रव्यस्य शब्देन निरूपणम्, न त॒ साक्षात् स्वरूपेण । यथा ब्रह्मण 
उपाधिभिस्तैसतैनिरूपणम्, न त॒ साश्चादिति तृतीयं दशनम्] ब्रह्मवादिनयेऽभिन्नस्य ब्रह्मणो नानो- 
पाधिवरोन मेदो विपयंयः, विज्ञानवादिनये ठु विज्लानाकारतयाऽबहीरूपस्य द्रव्यस्य देशकालसंसर्मि- 
तया बहीरूपतया मानं विपरीतख्यातिरूपो बिपय॑यः । च्युन्यवादिमते अभाव एव शम्दन्यवहार- 
गोचरः, बाह्यस्य सवंथैव निषेधात् , विज्ञानस्यापि च निषेधादसस्छ्यातिः । ब्रक्षव।दिनये तर 
ब्रह्मण एव सत्यस्य वागगोचरत्वादसदेवेदं मेदजातं शब्दविषय इत्यनि्व चनीयसख्यातिरित्येतेषर 
सवषु दशनेषु शब्दानामर्थसम्बन्धः, न सर्वात्मना, न वा वदस्व इति मताच्िक एव सर्वोऽपि 
क्षब्दो व्यवहार इत्येतदेवानया कारिकियोपदरितम् । 

तथाहि - सर्वोऽपि शाब्दो व्यवहारः प्रदेशस्येकदेशं षा अनुवर्तते अध्र षाश्म्द् 
प्काराथकः । किञ्च, अत्र प्रदेश्चशब्देन माया, तत्का्योपहितं जक्ष, तदेकदेशो बदादिः, तं 
टादिश्चब्दैव्यवहारोऽनुबतेत इत्यथः ! यद्वा प्रदेशाः-नात्याङृतिगुणक्रियासम् हरं द्रभ्यं तदेकदेश 

२८ 
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दान्दो व्यवहारः। प्रदेशशब्देन(प्रदेशेकदेशशब्देन) घटादे कदे शस्वादभिधानं 
कररम्नाथेपरिप्रहास।मथ्य राब्दानां प्रतिपादयितुम् । तत्रापि च माच्राकलापात्मको 
न प्रदेशः समस्तः शब्देनाभिधीयते, अपि तु तदेकदेशः । घटदीब्देन हि घटत्वजाति- 
रुच्यते ! तत्रे रक्तराव्देन गुणः । एवं शब्दान्तरैरपि प्रतिनियततभावाभिधानमदा- 
हायेम । परेण जात्यादिना च निरूपणम् । संसगंदरछते स्वतो गौन गौः. गोत्वाभि- 
संबन्धाद् गौरिति ब्रह्मकल्पं साक्षादव्यवहार्यमेष द्रव्यं परोपधीयमानरूपविशेषं 
ठयवहारमनुपतति । तच्र विपयंयोऽमिन्नस्य ब्रह्मणो नानो पाधिवशेन सेदः । विज्ञान- 
नये वाऽबहीषरूपस्य बहीरूपतया मानं विपरीतस्यातिः। अभावः शल्यवादिमते 
व्यावहारिकः, बाह्यस्य सवथेव निषेधात् । विज्ञानमात्रस्याकारनानात्वायो गादसदेवेदं 

पतिन गतः "पं य कि “त गाररिग प न (९ ~ ~~ ~ भ ख्छाः । त 

लातिरूपमाकृतिरूपं का घटादिशब्दग्यवहारः, गुणल्पं तदेकदेश रक्तादिशम्दव्यवहारः, क्रिया- 

रूपं तदेकदेशं चलादिशब्दव्यवहारोऽनुवतत इत्यथः । जातिगुणक्रियाधिष्ठानरूपाद् द्रभ्याद् 
परतः --परेण जात्यादिना वा एव द्रव्यस्य स्वाश्रयस्य निरूपणं व्यवहारोऽनुबतेत इत्यथः । 
विज्ञानवादिनये ब्रहमवादिनये च विपरीतखयातिरूपम् , अनिव॑चनीयख्यातिरूपं वा विपर्थयं 
शाब्दो -यवहारोऽनुवतेत इत्यथः, | 

सयुन्यवादिनये तु सवंद्यूल्यत्वामभ्बुपगमेनाभावं शान्दव्यवहारोऽनुवतत इत्यर्थः । तथा च 
न कोऽपि शान्दो भ्यवहारः कस्यापि मते, तत्त॒ गोचर इति फल्तिमि(त । 

अयं भावः-इह हि रोके सर्वोऽपि शान्दो स्यवहारोऽ्वागृहशामेव प्रवृत्तः, न ठ परिपूणं 
ब्रह्मत्वं समाधो स्वामेदेन परिपश्यताम् } विद्वांसोऽपि हि व्यवहारदशायामविद्वदूभिरविशिष्टमेव 
व्यवहरन्ति, पञ्युभिश्चाविरेषादिति ब्रह्मसूत्रात् । स च विडुषामव्रिदुषां वा भ्यवहारोऽप्रथातच्ं 
प्रदत्तः, न यथाथ: | तथादहि-परिपूणस्य ब्रह्मत्वस्य साक्षाच्छब्दैः सपष्टुमशक्यत्वाद विच्चापरि- 
केल्ितवधदिरूपोपाधिपरिष्छिन्नब्द्यरूपप देरोकदेशधयादिरूपोपाथिविप्रयकः शान्दो व्यवहारः । 

एवं घटादे. स्वावच्छिन्नत्रहयैकदे यत्वात् प्रदेशैकदं यशब्द नाभिधानं शब्दानां दृत्स्नार्थ- 
परिमहास्तामथ्यं प्रतिपादयितुम् | तत्रापि च = घयादिरूपोपाधावपि च, माग्रकलापात्मकः = 
जौटयाकृतिगुणक्रियारूपविषयकलापात्मकः, प्रदेशः समस्तो न घयादिश्चब्देनाभिधीयते, अपि 
तदेकदेशो जात्यादिरेष । षट्शब्देन हि धटत्वजातिर्च्यते। तत्रैव च रक्त शब्देन गुण एनोच्यते । 
तभ्रैव चलशब्देन तस्य चलनक्रियेवौच्यते। एवं शब्दान्तरैरपि प्रतिनियततमावाभिधानञदाहयायम्। 
कारिकायाम् "परतो वा निरूपणम् इत्यस्य परेण जात्यादिना निरूपणमित्य्थः । घटादि शम्दै- 
घैरस्वजास्यादिसंसर्गाद् षटादेद्र॑व्यस्याभिघानम्, न त॒ सक्षादित्येवविषे संसर्भदशच॑ने च "गौनं 
स्वतो गौः, गोत्वाभिसम्बन्धात् वर गोः इति साक्षादन्यवशा्थतवेन ब्रह्मकल्पे द्रभ्यं जात्यादिरूप- 
स्वभिन्नभागोपधौयमानसवरूपविरोषं सद्भ्यवहारमनुपतति = व्यवदहारगोचरो भवति, इत्येवं तस्थ. 
परती निरूपणं भवति | तञ कारिकायाम् , अभिन्नस्य ब्रह्मणो नानोपाधिवरेन मेदो षिप- 
ययः | यद्व। विज्ञानवादिनये सवस्य प्रपञ्चस्य विज्ञानाकारतयाऽबहीरूपस्य द्रग्यस्य बहीरूपतया 
मानं बेपरीतख्यातिरूपो विपवेयः । च्ून्यवादिमते ठु मभाव एव व्यावहारिकः = सवंम्यवहार्- 
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गन्धर्वैनगरतुल्यमाभासत हइस्यसस्ट्यातिः । ब्रह्मण एव वा सत्यस्य वाकपथातीत्- 
त्वादविद्यायामसदेवेदं सेदजातं दाब्दविषयम् । तदेषु चतुषु दरनेषु रशब्दानामथ- 
सम्बन्धो न भाविकः । तथाहि-भा्ये दशनेऽर्थोऽस्ति गवादिश्ब्दानाम् , तव्रोप- 

पद्येत सम्बन्धो यदि सोऽथभागो ज्ञानस्य गो चरीभवेत् । न च भव्ति, विवेकेनानव- 
धारणात् । अतीद्धिया जपि चास्ये धमा अभ्युपेयस्ते । अतोऽत्रापि न संपृणाऽथं 
सम्बन्धः। इतरेषु पक्षेष्वथीभावादेव सम्बन्धासिद्धिः। तथाहि-परतो निरूपणे 

आधीयम!नरूपमेव नीरूपं निरूप्यरेऽभिधीयते चेति न सस्यवस्तुविषयः सम्बन्धः । 
एवं विपयंयाभावपक्षयोरपि वाच्यम् ॥ ५२ ॥ 

एतदेव टृश्रान्तेन साधयति- 

यथेच्ियस्य वैग॒ण्यात् सत्ताध्यारोपवानिव | 
जायने परत्ययोऽ्थभ्यस्तथेवारेदाला मतिः ॥ ०३॥ 

गोचरः, तन्मते बाह्यस्य सर्व॑स्य निषेधात् । विज्ञानमाच्नश्याकारनानासखायो गादसदेष इदं गन्धवे- 

नगरतुल्यमाभासत इति तन्मते असत्खयातिः ! वस्तुतस्तु श्यून्यवादिमते विज्ञानस्यापि निषेधात् । 
चिन्त्यमेतत् । यद्वा श्यून्यवादिमते इव्यघ्य बह्यद्यून्यवादिमते इत्यथः 

बाह्यून्यवादौ च कथिद् विन्ञानवादिसगरथ्यः च्ून्यवाचेकदेशी भवित॒महेतीत्यवघेयम् । 
अथवा ब्रह्मण एव सत्यक बाकपथातीतत्वाद विद्यायां निमित्तभूतायां सत्यामसदेवेदं मेदजा 
शब्दगोचरोभूतमित्यनिरवचनीयख्यातिः । 

तदेवं कारिकायाः पाद्रयोक्तेषु चनुषौ दशनेषु शब्दानाम्थसम्बन्धो न् भाविकः = 
न वस्तृस्वभावसिद्धः, किन्तु कलिपितोऽयथाथः। तथादहि--प्रदेशस्येकदेरं वा हत्या 
दशने गव्रादिशश्दानामर्थोऽम्ति, किन्तु ततोपप्ेत शब्दस्या्थ॑सम्बन्धो मायिको यदि 
सोऽथंभागः सक्को ज्ञानस्य गोचरीभवेत् । न च मवति, विचारेण समस्ताथग्रहणस्या- 
नवघारणात् । वतोऽतीन्द्रिया अपि पतनादिना अनुमेया गुरुत्वादयौ वयदिद्रव्यस्य धर्मा 
अभ्युपेयन्ते। येन घटादिशब्दात् प्रतीयन्ते। भतोऽत्रापि दशने न षयदिशन्दानां सम्पर्गैः स्वाथे 
खह समपरणः सम्बन्धः | शतरेषु तु त्रिषु दशनैष्वर्थापसत्वादेव तत्छम्बन्धासिद्धिः । तथाहि- 
परतो निरूपणे बश्ुतो नीरूपं द्रव्यमाधीयमानजात्यादिरूपवच्वेन निरूप्यतेऽभिधीयते चेति न 
सत्यवृततुविषयः सम्बन्धः, अतः सोऽपि न सत्यः, सदसतोसुपरागायोगात् । एवं विपयैया- 
 भावपक्चयोरप्यर्थसम्बन्धयोरसच्वं वाच्यमिति ।। ५२ ॥ | | 

दाग्दस्यासदर्थावभासकत्वमिद्द्रियदष्टान्तेन साघयति--ययेन्द्रियस्येति | 
अयमथंः--यथेन्द्रियस्य वैगुण्यात् = गुणस्य विपरीतो बिगणो दौषः, स एव वैगण्यम् । 

चावुवण्यादिवत् सार्थ ष्यञ् । इन्द्रियस्य काचकामाददिरूपाद् दोषादिस्यर्थः 1 . अर्थस्य रजत- 



३०० सटीक वाक्यपदीये 

तिमिरो पहतनयनश्चन्द्रमेकमप्यनेकं परयति, कामली च श्युक्टमपि पीतं 
शङ्कमिति । इद्दियदोषादाकारान्तरारूषििताथोवभासी भ्रव्यग्रोऽ्ेभ्यो जायते । अथानां 
तत्राङम्बनस्वाज्ञियततिषयत्वाद्धान्तीनाम् , प्रत्यये धमोध्यारोपो न वस्तु प्रचिनोतीति 
"इव शाब्दः । एवमुदहिदयते प्रतिपादययतेऽनेनेति उदं क्षः शब्दः । तत उत्पन्ना बुद्धिरसदा- 
काराभ्यारोपवतो मवति ॥ ५३॥ 

इन्द्रियवत् किं शब्दे वैगुण्यमित्याह-- 

अकृत्स्नविषया मासं काब्द; प्रत्यथमाधितः 

अ्थमाहान्यरूपेण  स्वरूपेणानिरूपितम् ॥ ५४ ॥ 

पीतादिरूपस्यारोप्यमाणस्यासच्वेऽपि अधिष्ठानरूपार्थसत्ताध्यारोपवानिव प्रस्थयोऽथभ्योऽधिष्ठान- 
भूतेभ्यः श्ुक्तिशङ्खादिभ्यो जायते। तथेबोद्देशजा शब्दना मतिरसदर्थाकाराध्यारोपवती 
मवति । उदिश्यते प्रतिपाद्यतेऽ्थोऽनेन इति ।) उद्देशः शब्दः, तस्माग्जाता उद्दे शजा रब्दजा 
इत्यथं इति । 

अयं भावः--यथा नेत्रदोषादेकमपि चन्द्रमनेकं पश्यति । अत्र नेत्र रोषस्तिमिरलूपो 
हगन्तचिपिटीकरणश्च । तदुक्तं नैषधीय पञ्चनरोव्णने-- 

अस्ति द्विचन्द्रमतिरस्ति जनध्य तत्न श्रान्तौ हगन्तचिपिटीकरणादिरादिः | 
स्वच्छोपसपणमपि पतिभामिमाने मेदभ्रमे पुनरमीघ्ु न मे निमित्तम् | इति । 

फामरूरोगवांश्च श्क्छमपि शङ्खं पीतं पश्यति । तदेवमिन्द्रियदोषादधिष्ठानानवभासे 
आक्रारान्तरा रूपिताधिष्ठानार्थावभासी प्रत्ययोऽथेम्योऽपिष्ठानभूतेभ्यो निमित्तभ्यो जायते । मपि. 
छानभूतानामर्थानां भ्रान्ता वरम्बनत्वेन निमित्तत्वाद् भान्तीनां नियतविषयकत्वम् । ततश्च 
भ्रान्तिरूपे प्रत्ययेऽधिष्ठानभूतायेधमंस्य सच्वस्याभ्यारोपः, न स्वाश्रयं भ्रान्तिप्रत्ययरूपं वस्तु प्रचि. 
नोति = प्रचितं करोति, उत्कषयतीति सुचयिदुमिवशम्दो ऽत्र प्रयुक्तः । 

वस्तुतस्तु अध्यारोपस्यासद्रपत्वं बोधयिवुमन्र इवः-रन्दः । यथा खं चन्द्र इवाभाति 
दस्यत्न मुखे चन्द्रत्वमसद्रपमिति नोधयिुम् "इव-शन्द इति ॥ ५२ ॥ 

इन्द्रियवेराण्यतिमिरादिवत् शब्दे कि वैगुण्यम् १ येनासदर्थावभासकः शब्द शति जिक्ा- 
सायामाद--अङ्ृरस्नविघयाभासमिति । 

अयभथः-- यन्मनसा मनुते तद् वाचा बदति, इति हि दशंनस्थितिः । अतो यादहगथ॑- 
त्ययः भ्रपक _ ताहगथंबोधक प्व शब्दः भवतत इति रीत्या शब्दोतपत्तेः ्राङ्नियमेन 



सम्बन्ध समुदेशाः ३०१ 

इह कारणानुरूपं कार्यं मवति । शब्दस्य च निरूपिताथेविपयस्व न्निरूपणाः 

प्रतययः कारणम् । तदुक्तम्- 
तथा च बुद्धिविष्रयादथौच्छब्दः प्रतीयते । इति । 

निरूपणाप्रत्ययश्च विकल्पः । स वचेकैकव्यावृ्तिनिष्ठत्वाद्विकल्पानाम् अटत्सन- 

विषयावभासः । न हि विकल्पेन यथात्वं वस्तु स्परर्यते, प्रदेशेकदेशादिना संस्पशौ- 

दिष्युक्तम् । अतश्चा्ररसलनमेबाथेमध्यारोपितरूपमेदं शब्दः प्रतिपादयति । काय 

कारणसम्बन्धवजचाद्धिकल्पात्मको दहि प्रत्ययः शब्द्ाज्जायते । तदुक्तम्“ विकल्पयो नयः 
र्दा विकल्पाः शब्दयोनयः ।' इति । 

^+. ६६ 01 
कार्योपाद्ानविकल्पपरिगरदीतः शष्दाथः ` इति । 

नायमानोऽर्थंनिरूपणारूपः प्रत्ययो वस्वुदयून्यत्वाद् विकल्पात्मके शब्दस्य कारणम् । विकल्पा 
त्कश् प्रत्यये! द्रध्यस्येकैकविरोषगमिष्ठ इति न कृत्स्नविषयावभासी । त याहि--घय्त्वजाति- 

विषयकः पूर्व॑प्ररमयो घटशब्दस्य कारणम् । एवं रतगुणप्रययो रक्तशब्दस्य, एवं चलनक्रिया- 
प्रस्ययश्चल्शग्दस्येत्ति रीत्या धटरक्तचख्शब्द] द्रव्यस्याकृत्स्नविदोषणावमास्चक विकल्पास्मक 

प्रत्ययं स्वकारणसरेनािता इति तदनुरूपे कायें शम्देऽङ्र्स्मविषयावमा सको धजनकत्वमेव 

वैगुण्यम् । 
किञ्च, स्वरूपेणानिरूपितमथमन्थल्पेण जातिगुणक्रियादिनाऽऽद-- निरूपयति शब्द् 

हति । स्वरूपेणानिरूपितस्यार्थस्यान्यस्पेण निरूपकत्वमपि शब्देऽपरं वेगुण्यमिति | 

इह हि रोके कारणावुरूपमेव कायं भवति, न ठ विहूपम् । दृ्ट्चोपादानकारणानु- 
रूपत्वं घटपटादिषु | सव॑ कायषु पूरवप्रत्ययश्च शब्दस्योपादानकारणम् । तदुक्तं ब हयकाण्डे -- 
“वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्द्त्वापतिरिष्यते" इति । शब्दस्य ` च बुद्धयापरू ̂  निरपिताथं- 
विषयकत्वात् प्राग् जायमानो निरूपणारूपः प्रत्यय. कारणम् तदुक्तम्ू-- “तथा च बुदधि- 

विषयादर्थाच्छन्दः प्रतीये” इति । तथा च पूर ुद्धिविषयादर्थाद् बुद्धौ जायमानः शब्दः पूव 
बुद्धया प्रतीयते, पश्चात् भवणेन्द्रियेणापि भतीयत इत्यथैः । शब्दोसततः प्राग् जायमानोऽथनिरू- 

पणारूपः प्रत्ययश्च विकल्परूपः, स च विकल्पानामेकैकभ्याद्तिनिष्त्वात् = द्रभ्यस्येकैकविशे- 

घणविषयकत्वात् , अङ्घ्स्नविषयावभासः, न सवंविरोषणावभासी ] यतो न विकल्पप्रत्घयेन 

यथा तसं वस्त॒ स्पृश्यते = गोचरीक्रियते, प्रदेशैकदेद्ादिना गोचरीकरणादियुक्तम् । 

अतश्चाङ्कतस्नमेवार्थं बौद्धमध्यायोपितनानाविधविरोषणविह्ेषं शब्दः प्रतिपादयति । बाह्या 

विरोषणानां बुद्धौ समासेपात् । शब्दयप्रस्यययोः कायंकारणभाव लप पम्बन्धवशाच्च विकल्पात्मको 

हि प्रस्ययः शग्दाज्जायते । तदुक्तम्--'“विकल्पयोनयः शब्दा विकल्पाः शब्द्योनयः” इति । 

अत्र योनिदपादानक्रारणम् । अत्र विकल्पयोनय इति, शम्दयोनय इति च षष्ठ्यथ 

बहुव्रीहिः । यथा -कारयोपादानविकल्प रिषहीतः शब्दार्थः” इति । कायस्य शछ्दस्योपादान- 

कारणीभूतो यः पराक् परत्ययरूपो विकल्पः, तेन परिग्दीतो गो चरी द्रभ्यस्य जास्यादिरूपेकैक- 
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एवमवि्यामान्याद्विकल्पानां यथातन्वमवसायपाटवामावात् समारोपित- 
स्पेणावसायस्य सर्वे घादिभिरभ्युपगतस्वान्तदुपदर्ितचिषयविपयाः शब्दाः सवे एव 
बहिरसदथंविषयाः प्रत्ययोपारूढषूपामिधायिनः सिद्धा इत्यतीतादययभावादिशब्दाना- 
मप्यथंसम्बन्धे न विग्रतिपत्तव्यमिति स्थितम् ५४ ॥ 

तत्रैतत् स्थात्, निराबरणख्यातीनां भावत्वं यथःथ एव शाब्दो ग्यव- 
हारः, ते चास्माकप्रुपदेष्टार इति नायथाथः स इत्याशङ्कषाह - 

रूपणव्यपदेदाभ्यां रौकिके व्त्मनि स्थितो | 
ज्ञानं प्रर्यभिलापं च सदो बालपण्डितो | ५५ ॥ 

परस्पराभिप्रायमेखनातमकत्वःद् व्यवहारस्यावदातदशे = भावतन्वदृरोऽपि 
उ्यवहरन्तो खोकपथवर्तिनः सटशोऽन्येरवीगदशेनैः । रूपणम् आखोचनम् | मालोच्य- 
राब्देन प्रापणं व्यवदेशः | आभ्यां व्यवहरन्तो लरोकिके माग ठ॒ल्याः। क्व विपय 

विरो बरूपोऽङ्ृस्स्नोऽथः शब्दां इति तदथः। विकल्पानामसदर्थावमासकव्वेनावि्यकायत्वम् , 

तेन च बिकल्पानामवियाप्रयुक्तान्पान्याद् यथातत्वमर्थाव्रहपाटवाभावाद् विक पत्ययात् 
समारोपितस्पेणार्थावग्रहस्य सर्ववादिभिरभ्युपगतत्वाद् विकल्पोपदक्चितविषयविषयकाः शन्दाः 

सवे एव॒ बदहिरसदथविषयाः प्रस्ययोपारढरूपाभिधायिनः = विकल्पात्मकप्राव््त्ययगोचरीकृत- 
बहिरसदर्थामिधायिनः, सिद्धा इति रीत्याऽतीताय्यमावादिशब्दानाभमि स्वजन्यविकल्पारेमक- 

प्रस्थयगो चरीकृताथंसंबन्धेन विप्रतिपचव्यम्। बोद्धन्न्दशब्दाथयोः सम्बन्धस्याभ्युपगमादिति 
स्थितम् ॥ ५४ ॥ 

तत्रैतत् स्यात्--अर्वागहशां शाच्दव्यवहारस्य प्रागुक्तरीर्याऽयथाथत्वेऽपि निरावरण. 
ख्यातीनाम् = अविच्याङृतावरणबिरदहितविज्ञानानाम् , भत एव वस्तुतच्वदशां सर्वाऽपि श्चाग्टो 

व्यवहारो यथाथ एव । ते चास्माकसुपदेष्टार इत्यस्माकमपि नायथाथंः शारद) व्यवहार हत्या- 
शङ्क्याह--रूपणम्यपदेशम्यामिति | 

अथमर्थः-- वाक्यप्रयो गात् प्राग् बुद्धघा विवक्षिता्थालोचनं रूपणम् , आलोच्य अर्थस्य 
श्रोतारं परति शब्देन प्रापणं व्यपदेशः | रूपणव्यपदेशाभ्यां व्यवहरन्तौ बाल्पण्डितौ द्वावपि 

लौकिके एव वर्त्मनि स्थितौ, नतु परमाथमागें अलौकिके; तन्न तध्वेदाभावेन व्यवहार 
संभवात् । अतस्तौ द्वावप्यसदर्थाशो चनन्पं ज्ञानं प्रस्यसदर्थावभासकशब्दप्र्रोगरूपमभिलपं 
च प्रति सदशौ ] तदुक्तम्--पश्चमिश्वाविरेषादिति । 

अयं मावः--परस्व्याभिप्रायमेटनं हि व्यवहारः, समाधावदातदशंनाभावतस्वह्शो 
विद्धंसोऽपि भ्यवहरन्तो लोकपथवर्तिनः सदशा एवान्येरर्वागहग्मिः, यदेते व्यषहारासंभ- 
वात् । कारिकायां रूपणमालोचनं शब्द प्रयोगात् प्रागथंस्य । ग्यपदेरस्तु- भारोच्यद्म्देनाथस्य 
भोतारं प्रति प्रापणम् | आभ्यां व्यवहरन्तो विद्वांसोऽपि लोकिके मागें तस्या विद्वद्भिः | 
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इत्याह- -क्ञःनं प्रति इत्यादि । वारस्य विपर्यासित्तमतेयजज्ञानम्थसंविकल्पम् , अभि- 
खापो व्यपदेररूपश्च ते भ्रति तद्िषये । यथा बाख विक्रल्पयत्य्थ॑म मभिधत्ते च, एवं 
परमाथद्शना विद्वांसोऽपि । तथाहि तेऽपि निषूप्य विवकषिस्वा विषयं यथाविव- 
क्षमव व्यमदिशन्तः पराभिप्रायमकनमारमन्त इत्ति! यथापराभिप्रायमंव पूवं 
निरूपयन्ति । तथा च तेषामपि निरूपणाज्ञानं विकल्पः, तत्पृवकब्धामिरपः राष्दो 
लो किकसदहक्ः। या तु तेपां व्यवहारतीवा दश्चा; तस्यां शुद्धं ज्ञानं पारमार्थिक- 
मनिरूपकम् ॥ ५५ ॥ 

प्रतिियतविषयग्राहकमेव ज्ञानं सदैवेति कास्य शुद्धिरित्याह् - 

स्वाथरूपता शडिक्ञानस्य निरुपाश्रया । 
ततोऽप्यस्य परां शुडिमेके प्राहुररूपिकाम् ॥ ५६ ॥ 

[मि रि गी # 41 (नि 2 त । । 2 त पता ` १] 

कर्मिन् विषये तुल्या इत्याशङ्क्याह--ज्ञानं प्रतीत्यादि । बालस्य विपर्यासितमतेः = श्रान्तवुदधः, 

यदृज्ञानमथंसंविकल्पम् = विवक्षिताथविषयकविकल्परूपं शब्दप्रयोगात् प्रागभवम् } अभिलपद्व 
व्यपदेशरूपः, तं प्रति = तद्विषये बार्पण्डितौ सदृशौ । थथा बालः पूव बुद्धथाथ विकल्पयति 
विकल्प्य च पञ्चात् तमेवाथं शब्देनाभिधत्त च । एवं परमाथदशना विद्वांसोऽपि । तयाहि-- 
विद्वांसोऽपि वक्तव्यं, विषयं पूवं बुद्धया निरूप्य विवक्षित्वा च यथाविवक्नमेव व्यपदिश्चन्तः 

= व्याहारेण व्यवहरन्तः, परामिप्रायमेखनम् = परस्मिन् श्रोतरि स्वाभिप्रायस्य शब्दाय सगम- 

नम्, परामिप्रायस्य स्वाभिप्रायेण सह मेलनं वा आरभन्त इति । तेच विददरासि पराभि- 

प्रायमेव = परस्य श्रोतुरभिप्रायमेव, अस्मिन् शब्दे प्रयुक्ते एतदथबोधमयं वाञ्छतीव्येवं रूपम् › 

स्वं परति पूर्ववक्तुरमिप्राफमेव वा शब्दप्रयोगात् पूवं यथा निरूपयन्ति, तथा ठ विदुषामपि मय- 

निरूपणारूपं ज्ञानं विकल्प एव } तव्पृवेकश्च तेघामभमिलापः शब्दः लौकिकपुखुषशन्दवदसद याव- 

मासक एव । या तु तेषां व्यवहायतीता दक्षा तस्याम् , तेषां श्रं ज्ञानं पारमाथिकमद्वेतविघयक- 

सर्थानिरूप#मिति ॥ ५५ ॥ 

सदैव ज्ञानं प्रतिनियतविषयग्राहकमेष, न तु किमपि ज्ञानं सर्वाथ्रादकमिति सर्वाथंविष- 
यकत्वाभावे ज्ञानस्य शद्ध नास्येवेद्याशचङ्क्याद्-सर्वाथरूपतेति । 

अयमथः -निरपाश्रवा उपाश्रीयते कास्णत्तरेनेति, उ गश्रयो निमित्तमिन्द्रियसन्निकषादिः, 

तद्रहिता सरवक्क्ञानक्य स्वथं पता ~= सवार्थाकरारावग्राहिता शुद्धिः | अस्य ज्ञानस्य ततोऽपि = 

सर्वाथ॑रूपत्वादपि परामरूपिकां निर्विषयां ज्॒दधिमेके प्राहुः । अत्र ्ानस्य अरूपकत्वात् शुद्धो 
अरूपकत्वोपचार इति । 

„. अयं माबः ~ गुद्धसपक्रमपरििसिमाधिर्पे दे दरे। तचेन्द्रिथसक्निकरषादिरूपनिमित्तनिरः 

पे्स्वेन योगतपरश्वाध्यायादिशक्तिजमरोषार्थावग हित्वेन चितं सवज्ञानं समाध्युपक्रमे शुद्मित्वु- 
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द दओ जुद्धेरपक्रमपरिसमाप्रिरूपे । इद्द्ियसन्निकषादिरूपोपाश्रयनिरपेन्ष- 
तयाशेषाथाबभासखयितं सवन्ञज्ञानमुपक्रमे शुद्धमिव्युच्यते । इद्दरियायपेक्षारूपायाः 
स्वविष्रयग्रहुणेऽञ्ुद्धरननगमात्। निष्ठायां चाकारकाटुष्यापगमात् प्रभास्वरं 
प्र्चान्तकल्छीोरं सं विन्मात्रमे ,.घनं छ्युद्धं मराह्य्रा हकः"पश्चशुल्यं परं ब्रह्य ॥ ५६ ॥ 

नियताक्राराबग्रहा ह्यशुद्धिरित्याह- 

उपषुवो हि ज्ञानस्य बाह्याकारान्ुपातिता | 
कालुष्यमिव तत्तस्य संसगं व्यतिमेदजम् ॥ ५७ ॥ 

स्वच्छकज्ञानस्या्थेन संसग सति यस्तेनैवार्थन व्यतिभेद: प्रतिबिम्बवशाद मेदो 
व्याभिश्रीभावः. ततो जातोऽयम् उपप्लवो बाह्यविपयप्रावण्यम् , उदकस्येव रजःसम्पका- 
दाविरीभावः, तदपगमे क्रमेण स्वस्मिन् स्वच्छरूपेऽवस्थानम् , परा शुद्धिः सवद्रोना- 
भयुपगता । तदुक्तम् - 

तद् द्रः स्वरूपेऽवस्थानम्" इति 
जिषिोनिनिन १ =) हिद ८“ "0 प किनोरोिकित 

चयने | स्वविषग्रग्रहणे इन्दरिया्यपेश्वेव हि ज्ञानस्याश्युद्धिः, तस्याश्च तच्ानवगमात् + निष्ठायाञ्च = 
निविकल्मसमाधिरूपायां सविकल्पसमाधिपरिसमापौो च ज्ञानस्य विषथाकारत्वसम्पत्तिरूप- 
काषुष्यापगमात् प्रभास्वरं चेतसः सर्वात्मना निरोधात् प्रशान्तविविधविषयग्रहणकल्लोकं 

सविन्मात्रेकरसं अआह्यग्राहकरूपाविद्याप्रपञ्चद्यून्यत्वाद् शुद्धं॑परं ब्रह्मेवावरिष्यत शत्यरूपिका 
परा ज्ञानश्य शुद्धिरत्रोक्ता खमाधिभ्रकषे योगिजनानुभवसिद्षेति ॥ ५६ ॥ 

प्रतिनियतविषयाकारावग्रहणं हि इन्द्रियानुमानादिजं स्ानस्याञ्द्धिः, इन्द्रिथादिनिरपेक्ष 
सर्वार्थाकाावग्रहणं वा, सवेविषयाकारप्रपञ्चशयून्यत्वं वा तस्य श्युद्धिरिति पूवैकारिकोक्तमथं जल- 
दृष्टान्तेन प्रसाधयन्नाह - उपप्लवो हीति । 

अयमथेः--हि = यतो ज्ञानस्य बाह्याकारानुपातिता = बाह्यविषयाकारानुकारिता, उप- 
प्लवः = ज्ञानस्य विषयसमीपे प्ट्वनम् ` उष्णस्य गमनं चाञ्चल्यरूपम् । 

तदेव तस्य = ज्ञानस्य विषयसंसर्ग सति यस्तेनैव विषयेण सह व्यतिभेदः । स्वस्मिन् 
विषयस्य प्रतिनजिभ्बवशादसमेदः = व्यामिश्नीमावः, वञनन्यं जस्य केल्लोखजन्यं काट्टष्यमिव 
प्रागुक्तोपप्टवरूप कालुष्यमिषति | 

अयं भावः-- यथा जज्ञं स्वरूपतः स्वच्छम् , तथा ज्ञानमपि स्वरूपतः स्वच्छम् । तशय 
रजसा जरस्येवाथंन संसगं सति यस्तनेवाेन ग्पतिमेदः=प्रतिनिम्बवदश्ादमेदो म्यामिभीमावरूपः, 
ततो जातोऽयम्, तस्य उपष्ठबो बाह्यविषयप्रावण्यरूपः (अत्र प्रावण्यमुन्मुखस्वरूपम् ) । मयश्चोद- 
कस्य रजःसम्पर्कादाविलीमाव इव । तस्य कृडुष्यस्य योवतपःस्वाभ्यायादिना क्रमेणापगमे च 
स्वच्छे स्व्वष्पे अवस्थानं प्रा ्ुद्धिक्ञनस्य सवेदर्शनाभ्युपगता । तदुक्तम्ू-“तदा द्रष्टुः 
स्वरूपेऽवस्थानम्” इति । 
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इवराब्देनाथरूपसम्मेदेऽपि स्वप्रकाशं ज्ञानरूपमनवगतमिव्याह ॥ ५७ ॥ 

अथेस्यापि व्यवहारेऽद्युद्धिमाह- 

यथा च ज्ञानमाल्तेखादशडो व्यवतिष्ठते । 
लथोपाश्चरयवानथंः स्वरूपाद विप्रटृष्यते ॥ ५८ ॥ 

आख्खो विषयरूपोपरागः। ततोऽशरुद्धं ज्ञानमिति प्रसाधितमथंमथीशद्धौ 
साध्यायां दृष्टान्तयति । उपाश्रयो जाव्यादिरूपधानम्. तेन च द्वारेण यथादश नमर्थो 
ठ्यवहारपथमवतरति, निरपाषेस्तस्याग्यवहा्यत्वात् ! उपाधिसंसर्मश्चातत्त्वमित्य- 
थस्येयमश्चुद्धिः । जव्याद्युपाधिषूपेण समवेतेन शबङितमथवस्तु प्रतीयते असिधी- 
यते चेति तथा तदूव्यवहास्मवत्तरति-न तु सवेथा व्यपदेदयं द्रन्यम् । एतदेव हि 
तस्य रूपं यदुपाधिसंखष्टम् , सदेव तत्सं स्ष्टस्य प्रत्ययात् ॥ ५८ ॥ 

+ 

तदा स्व॑था सर्वचिततदृ्तिनिरोषे इत्यर्थः । कारिकायां कालप्यमिव इत्यत्ैवशब्देन 
ज्ञानस्य प्रागुक्तरीत्या अथ॑रूपेण शह संभेदे = व्यामिश्रीमावे सति स्वप्रकाशमपि ज्ञानस्वरूपं 
नावगतं भवतीस्याहेति ॥ ५७ ॥ 

दब्दज्ञानयोरिवाथश्यापि व्यवहरेऽद्युद्धिमाद---यथा चेति । 

अयमर्थः यथा च ज्ञानमाङेखात् स्वच्छतया स्वस्मिन् विषयोपरागरूपाद् विषयप्रति- 
बिमभ्बादद्चुद्धौ व्यवतिष्ठते| अश्चुदधेराश्रयतया व्यवस्थितं मवति । तथा उपाश्रयवान् = उपा- 
श्रीयते ग्यवच्छेदयत्वेनाधारस्वेन च द्रव्यं येनासौ उपाभ्रयो जात्यादिरूपोपाधिस्तद्यान् अथः | 
स्वरूपाद् निरपाधिकात् केवलाद् विप्रकृष्यते = विप्रकृष्टं क्रियते । शद्ध हि द्रव्यस्व पमव्यवहायं 
जात्यादिभिर्पाधिभिदरकृत्य = व्यावत्य दुष्यत इति । उपाधिभूतो जास्यादिरेव शुद्धस्य 
द्रव्यस्याद्युदधिरिति फछतिम् । 

अयं मावः आङेखो विषयोपरागरूपो विषयप्रतिनिम्बः। तस्माद् ज्ञानं स्वरूपतः 
शुदधमप्यद्युदधं भवतीति प्रसाधितमथमर्थस्याश्चद्धौ साध्यायां दष्टान्तीकरोति । उपाश्रयो लात्यादि- 
रूपमुपधानम् । जात्यादिरूपमरुपाधि दारीकृत्याथो विविधदशनसरण्या स्यवहारमागमवतरति 
निरुपाधेद्रव्यघ्य॒बह्मवदव्यवच्े्यस्वेनाग्यवदायत्वात् | अथस्योपाधिसंसगेह्चातस्वम् = मथ- 
स्वरूपाद् बहिभूंतमिप्यथस्येयमश्द्धिः । जास्याच्युपाधिरूपेण खस्मिन् समवेतेन शनलितमू=चिषरि 
तम्, व्यामिश्रम् । अथंवस्तु प्रतीयते = ज्ञानेन गोचरीक्रियते, शम्देन चाभिधीयते, न केवल- 
मिति, तथा = नात्याद्यपाधिद्धारेण तदथवस्तुव्यवहारपथमवतरति, न तु स्व॑था व्यपदे 
दयम् = व्यवह्ायेम् , द्रव्यस्वरूपं जात्याद्यपाधि विना। एतदेव क्यथस्य व्यवहाय ज्ञेयश्च खपं 
यदुपाधिसंसृष्टम् , सदैव जाल्याद्यपाधिसंसृष्टस्येव प्रत्ययादभिधाच्चेति ॥ ५८ ॥ 

*6 ९ 



३०६ सटी फे वाक्यपदीये 

उक्तमथं प्रकृते योजयति- 
एवमथंस्य दाच्दस्य ज्ञानस्य च विपर्यये । 
मावाभावावमेदेन व्यवहारानुपातिनो ॥ ५९ ॥ 

जास्यादिसंसगंरूपोपरागोऽ्थंस्याञ्युद्धिः । शष्दस्याप्यक्ररस्नाथीसिधानात् तदु- 
पाधिषूपेणाभिधानाद शुद्धिः । ज्ञानस्य बाह्याकारोपरागः । एवं चितयमपि विपयस्तम्। 
तथा च भावस्यापि शब्देनाभिधीयमानस्य ज्ञायमानस्य वा परोपाधिरूपतया(रूपवत्त- 
याऽ) भावसमकक्ष्यता । अभावोऽपि हि "घटाभावः पटाभावः" इति परोपाधिरेव शब्द्- 
प्रत्ययावतुपततीति साम्यम् | बुद्धया निरूप्यमाणो द्यभावो मावरूपेणेवावच्छि- 
दयते । यत्त परमं रूपं तन्नेव व्यवहारास्पदम्। ननु च विपयांसः प्रतिपत्तधमंः, तेन 
प्रतिपत्तेव विपयस्तः कथ्यताम्, अथस्तु कथं विपयेस्तः ? उच्यते-विपयोसविषयत्वात् 
स्वरूपेणाप्रतिभासनादर्थोऽपि तथा, शब्दोऽपि विपयौसदहेतु्वात् तथोच्यते ॥ ५९ ॥ 

= 1 

प्राग् व्यवस्थापितमथ प्रकृते योजयति --एवमर्थस्येति । 
भयमथः--एवम् == प्रागुक्तरीत्या, अथस्य जात्याद्युपाधिमंसगेरूपोपरागरूपश्चुद्धिरूपे 

विपयये, शब्दस्याप्यकृर्स्नार्थामिधानरूपाश्ुद्धिषू्पे तत्तदुपाधिरूपेणार्थामिधानरूपाशद्धिरूपे च 
विपर्यये ज्ञानस्य च बाह्याकारोपरागरूपाशुद्धिरूपे च विपयंये सिद्धे सति भावाभावौ इावपिं 
परेणोपाधिना निरूप्यमाणत्वादमैदेन = मावलूपोपाधिना निरूप्यमाणत्वाद् विनाविरेषं व्यव- 
हारानुपातिनौ । यथा हि भावो घटादिर्मावरूपैरेव जात्याद्युपाधिभिर्निरूप्यते । तथाऽमावोऽपि 
घयाभावादिः प्रतियो गिरूपेभावैरेव निरूप्यत इतति साम्यमिति साम्येन व्यवहारानुपातिना वित्येवं 

भावाभावयोखभयोरपि सवरूपेणानिरूप्यत्वात् , परेणोपाधिनैव निरूप्यमाणत्वाद सन्तावित्यसद थ॑- 

विषयकं सवस्य व्यवहारस्य सिद्धमिति । 
अयं मावः--भर्थस्य जात्यादिसंसर्गरूपोपरागोऽश्चुद्धिः, अथंतसाद् बहिभूतात् तस्य | 

शब्दस्यापि प्रागुक्तरीस्या अकृत्स्नार्थामिधानात् तत्तदुपाधिरूपेणार्थाभिधानाच ताहशमिधान- 

मेवाञ्चद्धिः । ज्ञानस्य त॒ ्चुद्धस्य बाह्याकारोपरयागोऽ््यद्धिः । एवं त्रितयमपि विपर्यस्तम् = 

भ्रान्तम् | तथा -च भावस्यापि शन्देनामिधीयमानस्य ज्ञायमानस्य वा परोपाधिर पवत्तयाऽ- 

वभासनादभावसमकक्षयता, यतोऽमावोऽपि घटाभावः पटाभाव इष्येवंल्पेण प्रतीतः सम् 
परोपाधिरेव = प्रतियो गिरूपभावोपाधिक एव, सन् शब्दप्रत्ययावनुपतति = सब्द्प्रत्ययविधयस्व- 
मनुभवतोति भावेन सहाभावस्य मावोपायिकत्वमेव साम्यम् । यतो घटयामावः पयामाव 
इत्मेवंरूप्या बुद्धया निरूप्यमाणोऽमावोऽभाववद्भावरूपेणेवोपाधिनाऽवच्छिदयते = भवच्छिन्नः 
श्याद्रृत्तः प्रतीयते । यत्तु भावस्य अभावस्य वा परमं रूपम् = विञयुद्धं केवलं रूपम् , सदब्य- 
वच्छे्यत्वेन न व्यवहारास्पदम् | 

ननु विपर्यासो श्रान्तज्ञानरूपः प्रतिपततपुखुषधमंः, तेन तदाश्रयत्वात् । प्रतिपरेव 
विपर्यस्तः = विपर्वासाभवः-म्रान्तिमान्, कथ्यताम् , अर्थस्तु-अचेतनत्वातु कथं विप्थस्त 
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कथमसेदेन व्यवहारानुपात इत्याह्-- 

यथा भावस्ुपाभित्य तदमावोऽनुगम्यते । 
तथाऽमावसुपाणित्य तद्धावोऽप्यचुगस्यते ॥ दे० ॥ 

निरूपाघेरमावस्याविरिष्टस्वाद् मावोपाषेव्यवहारावतारः । भावस्यापि 
मध्यावस्थायामेव सत्वात् प्रागभावावच्छिन्नमेव व्यवहारे तत्त्वम् । नित्यानामप्यभि- 
त्यञ्जककारात् प्रागनभिग्यक्तेरसत्तया व्यवहारो न विदिष्यते ॥ ६० ॥ 

एवमन्योन्यापेक्षित्वे सावाभावयोव्यवहारे साम्यं मेदमभ्युपमम्य प्रति- 
पादितम् । इदानीं मावव्यतिर्क्रिमभावं निरसितुमाह- 

नाभावो जायते भावो नैति मावोऽलपाख्यताम् | 
एकस्मादात्मनोऽनन्यो भावामावौो विकल्पितो | ३१ ॥ 

शति चेत्, उश्यते --विपर्थासविषयत्वात् स्वशूपेणाप्रतिमासनादर्थोऽपि तथा = विपयंस्तः । 
शन्दोऽपि विपर्यासरूपन्ञानहेतुत्वात् तथा = विपयेस्त उच्यत इति ॥ ५६॥ 

भावामावावमेदेन व्यवहारानुपातिना विस्युक्तं प्राक् | ततर कथममेदेन व्यवहारानुपात 

इत्याराङ्कघाह-- यथा भावमिति । 

अयमथः--यथा भावं प्रतियोगिनं व्यवच्छेदकत्वेन निरूपकत्वेन वाऽऽश्नत्य तस्य प्रति- 

योगिनो भावरूपस्य अमाव। <नुगम्यते, इतरव्यावृत्ततया स्वरूपमत्रेऽनुगतः पयेवसितः क्रियते, 
घटाभावः पयमाव इति । तथा अभमावमनित्यानाम्, पागमावनिव्यानाममिव्यक्त्यभावं बोपािस्य 

परिच्छेदकतेनाश्चित्य तदभावोऽपि तस्य नित्यस्यानिस्यस्य वा भावस्य मावः सत्तापि अभावा- 
वच्छिन्नेव अनुगम्यते, ग्यवशरेणानुश्रीयते । स्वोत्पत्तेः प्राग अशन् घटः, स्वामिव्यक्तेः प्राग- 
सन्नात्मेति । एवञ्च भावस्योपाधित्वेनामावपरच्छिद्कत्वम्, अभावस्य चोपाधित्वेन भाव- 
परिच्छेदकत्वमिति मावामावयोममयोरप्युपाधित्वेन परस्परपर्च्छिदकस्वाद मेदेन = मेदं विना 
साम्येन, परस्परन्यवहारानुपातित्वमिति । 

अयं मावः-निरपापेः = प्रतियोगिरूपो पाधिरहिंतस्य, अभावस्य अविशिष्टत्वात् = 
अग्यावृत्तत्वात् , व्यवहारावतार इति प्रतियोगितया भावोपाधिकस्याभावस्य व्यवहारेऽवतारः- 

घटाभावः पटाभाव इति । मावस्यापि प्रागमावप्रध्वंसामावावस्थयो मध्यावस्थायामेव स्वात् । 
ततः पूर्वोत्तरवस्थयोरभावावच्छिन्नमेव व्यवहारे त्वम् । स्वोत्पत्तेः प्रागुत्तरत्र चासन् घट 
इति । नित्यानामप्यास्मादीनामभिग्यज्ञककारात् प्रागनसिन्यक्तेरसत्तया व्यवहारो न विशि. 
ष्यते | देदेन्द्रियादिसम्बन्धात् प्रागसन्नात्मेति ॥ ६० ॥ 

एवं मावामावयो्दमम्युपगम्य व्यवहारे तयोरन्योऽन्यापिक्षित्वेन साम्यं प्रतिपादितम् । 
इदानीं मावश्थतिरिक्तमभावं निरसिदुमाह-- नाभावो जायते इति । 



३०८ सटीक वाक्यपदीये 

दरेतनये प्रागभावोपमर्देन भावनिष्पत्तिः। भावोपमदन प्रध्वंससंमवः। 
द्रयमपि चेतदयुक्तम्, भावाभावयोरन्योन्यस्वमावोपगमसंभवात्, स्वभावस्यान- 
पायात् । अतश्चात्यन्तविवेके भाबोपाधितया भावस्याभावोपाधिततया भावस्य 
प्रतीतिने स्यात्| तस्मादेकमेवाद्रयं तन्त्वमात्मराब्दवाच्यं उयवह्रे विकल्पदरायां 
भावामावोपाधिरूपप्रविभक्तं चकास्ति । प्रकाशरूपस्य हि परस्य तन््वस्य सवेथाऽ- 
विसिन्नस्वभावस्य महासत्तात्मनोऽमावाप्रतियो गिनोऽवियावश्ात् सावृतलोकया्रा- 
निवेतेनसमर्थस्य बदहिरिदन्तया प्रतिभाने वतेमानकाषरोपाधितयाथेक्रियाकारिणो 
भावरूपता, अतीतानागतकालोपाधितया चान्तरेव संम्काररूपतयान॒वतेनादर् बा्य- 
द्द्रियविषयतानपगमात् । सवप्रमावृसाधारणाथक्रियाकरणादभावशूपतया उ्य वहारः । 
न॒ च सबथा तदानीमसत्ता स्मयंमाणस्वादुखक्ष्यमाणत्वाच्च। तथा च यस्य 
संस्काररूपास्ते भावस्तस्य स्मरव्युखेक्षागताः कल्पयस्त्येव कामप्यथेक्रियाम्। अत 

ककम, कतेक ->” १ कषेः = ० र > म्म 

अयमं. -प्रागभावसरूपोऽभावो विनदयन् भाबो न जायते, परस्पर वरोधित्वेनाभावस्य 
भावोपादानत्वायोगात् । मावश्च विनद्यन्ननुपाख्यतां प्रध्वंस्ाभावरूपतां नैति । अनच्रापि परस्पर- 

विरोधित्वमेव हेतुः ¦ उपाख्यायते जाप्यादिमिरूपाधिभिरिति । उपाख्यो भावः; प्त न भवतीत्य- 
नुपाख्योऽभावः } अत एकस्मात् स्वगतसजातीयविजातीयमेदश्ून्यादात्मनोऽनन्यौ = अभिन्नौ 
भावाभावौ । अतस्तदमिन्नासिन्नयोस्तद भिन्नत्वनियम इति न्यायेन परस्परमप्यभिन्नौ । यत 
एकस्मिनात्मनि विकल्पितो विशेषेण कल्पितो, अनादिसंस्काररूपया अमि ग्र॒कल्पिताविति 
यावत् | एवमभावे भावव्यतिरेकस्य निरासः सुसाघ इति | 

अयं मावः- द्वैतिनां नैयायिकादीनां नये स्वस्पप्रागभावोपमर्दैन मावनिर्ष्पा. सत्पत्ति- 
रूपा । भावोपमर्देन च तद्प्रध्वंससंभवः। अत्रोपमदस्तिरोभावसू्पस्तिरस्कारः। उपमदं- 
प्रध्वंसयोरेकत्वे देवुदेतुमद् भावासम्भवात् । इयमपि चैतदयुक्तम्, मावामावयो- 
रन्योन्यस्व भावोपगमसम्भवात् = भावामावयोरन्योन्यस्वमावापगमासम्भवात् । स्वभाष- 
स्यानपायात् । अतक्च तयोरत्यस्तविवेके मावोपाघकतया अमावस्याभावोपाधिकतया च 
भावस्य प्रतीतिनं स्यात् , मेदामेदे सत्येव जातिगुणक्रियादिषु उपाधित्वस्य दृष्टत्वात् | 
तस्मदेकमेवाद्रयं ततत्वमात्मश्न्दवाच्यं व्यवहारे विकल्पापादकाविद्यादश्षायां भावामावसूपो- 
पाधिपरिच्छिन्नं प्रविभागेण चकास्ति) 

यतः प्रकाशरूपस्य परस्य त्स्य सर्वथाऽविभिन्नखमभावस्य सर्व॑कल्पना धष्ठानत्वाद् 
महासत्तारूपस्याभावाप्रतियोगिनः स्वविषयकाऽविद्यावशात् संवृत्त कया्नानिर्ब॑ततन- 
समथस्य = संव्रत्तिरत्राविद्या, बहिरिदंतया प्रतिभाने वर्तमानकालोपायिकतयाऽथ- 

करियाकारिणो भावरूपता । भतीतानायतकालोपाधिकतया चान्तरेव संस्काररूपतयाऽ- 
नुवतंनाद् माष्यन्द्रियविषयत्वाऽनुपगमात् स्व॑प्रमातृसाघारणार्थक्रियाकरणादभावरूपतया व्यव- 
हारः | न चा्ततानागतकाल्योः सवंथामावस्यासत्ता सभवति । तदवस्थस्य तस्य स्मर्यमाण- 
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एव च मध्यावस्थस्य भावस्वभावस्यैव प्रागभावः स्फुटेन रूपेणेदद्रियापरिच्छे्यावस्था 
प्रध्वंसश्चोत्तरकाठमभावो व्यवहियते, न तु स्वेथा भावसंसकारनिचरत्तावभावः 
कश्चित् सवेशक्तिविरहटक्षणश्चकाम्ति चेतसि । अतत एव त्रय्यध्विकाः पदाथाः समुदूघो 
व्यन्त इति नाभावो नाम कश्चित् ।॥ &१॥ 

तत्रेतत् स्यात्--कथं भावाभावौ विकल्पितौ इत्युस्यते । कारणमेदात् सत्य- 

भूतौ यथावमासं कस्मान्न भवत इत्याशङ्कय सदसत्पक्षभेदेन कायंकारणभावानुप- 
पत्निप्रतिपादनपूवेकं देतदृशंनमपोद्य विवतीश्रयेण द्ैतनयं स्वमतेन सिद्धान्तयितु- 

मुपक्रमते- 
अभावस्याञुपाख्यत्वात् कारणं न प्रसाधकम् । 
सोपाख्यस्य तु भावस्य कारणं किं करिष्यति ॥ ३२॥ 

इह का्यस्यात्मलकाभमुदिशय कारणं प्रवर्तते । तत्र निःस्वमावस्योह दयत्वा- 
योगात् किमवरम्ब्य कारणस्य पदबन्धः स्यात् । जात्यात्मना स्वे तस्या नित्यत्वात् 

त्वादुप्पर्यमाणत्वास्च । तथा च यस्य पुरुषस्य संस्काररूपास्ते भावाः, तस्य स्मृत्युल्मक्षागताः 

कल्पयन्स्येव कामप्यर्थक्रियां सुखदुःलाच्नुभवरूपाम् । अत एव च प्रागमावम्रध्वसयीमध्या- 

वस्थस्य भावस्वमावस्यैव स्फुटेन सूपेणेन्द्रियापर्च्डिद्यावस्थाप्रागभावः, उत्तरकाल्ञ्च तस्येव 

तेन सूपेणेन्दरियापरिच्छेदावस्था परष्वंसाभावो व्यवहियते, न तु सवथा मावसंस्कारस्यापि 
निद्रत्तो सवंशक्तिविरदलक्चषणोऽभावः कथिच्चकास्ति चेतसि | अत एव भूतमविष्यदूवतमान- 
रूपेरूयध्विकाः = मार्गत्रयमवाः, पदार्थाः समरदूधोष्यन्त तीर्थकृद्भिरिति नाभावो नाम 

कश्चित् पदाथ इति ॥ ६१॥ 

अयं तु पुवेपक्षः संभाव्यते । कथं भावाभावौ विकल्पिताविल्युच्यते--कारणमेदात्, 

सत्याद् यथावमासं सत्यभूतावेव तौ कस्मान्न मवत इति आशङ्कामूर्क देतदशनं सदसत्पक्- 

मेदेन सत्कारणम्, असत्कारणम्, सत्कायंम्, अभसत्कायंमिति पक्षमेदेन कायंकारणमावानुपपत्ति- 
प्रतिपादनपूवंकमपो्य विवन्तवादाभयेणोपपन्नमद्वैतदश्चनं स्वमतेन, सिद्धान्तयिवुधपक्रमते- 
अमावस्येति | 

अयमयेः-- यदि स्वोसत्तेः प्रागसत्कार्यम् , तदाऽभावरूपस्य कार्य॑स्याऽनुपाख्यत्वात् , 
निःस्वरूपत्वात् तस्य सत्कारणं प्रसाधकं जनकं न मवति, सदसतोरुपरागामावेन तयोः कायं. 
कारणभावानुपपत्तेः । यदि च उत्पत्तेः प्राक् सत्कायंम् , तदा उत्पत्तेः प्रागेव सोपाख्यस्य = 
उपाख्यायते इति उपाख्यास्वरूपम्, तसत्सदहितस्य, छन्धरवरूपस्य तु मावस्योत्पत्तेः प्रागपि 
सद्रुपस्य कारणं किं करिष्यति, कवरस्यात्मलाभस्योघत्तेः प्रागेव सिद्धत्वादिति । 

भयं भावः--इह कायस्य स्वरूपलाममुदिश्य कारणं प्रवतंते । तत्र यदि कायं स्वोत्पततेः 
प्रागसत् स्यात्, तदा निःस्वभावस्य = निःस्वरूपस्य बन्ध्यापुत्रादिवदुदद्यत्वायोगात् किमवरम्भ्य 
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कायंतानुपपत्तेः पुनरपि कारणं क प्रवतत ? कथञ्चिदभेदो जातिन्यक्त्योरिति चेत्, 
ठयक्त्यात्मना तर्हिं कायतेति तदवस्थो दोषः। नियतकारणपरिग्रहद्च न स्यात् , 
अस्वस्याविशषात्। सिकताभ्योऽपि तें खवेत्। नियतशक्तिकारणमिति चेत्, 
तोऽव सित्तमेतत् ? तस्मिन् खति सद्भावादिति चेत् , तदेवेदं पयंनुयुज्यते "कथमत्य- 
स्तासत्तस्तस्मिन् सति भावः" इति । प्रतीतस्वाद् दोष इति चेत्, प्रती तिमात्रमस्तु किम- 
युक्तेन का्कारणभावोपवणनेन ? तथा च सिद्धान्तयिष्यति - 

“भावानां ्रागभूतानामात्मतन्वं प्रकाशते ।"इति । 

अथ सत् कायं कारण इति नैते दोषाः, अत्रापि छ्रतस्य करणायोगादकिञ्चित्- 
कृरं कारणम्} न द्ये तदयञ्यते , कारणं चात्रोपयुञ्यते, न चापूवं किञ्चित् प्राप्यत 
इति । अथाभिव्यक्तिः कारणेन कायस्य क्रियते, साऽपि ततोऽन्याऽनन्या वा ? 
अन्यत्वे सती वा स्यादसती वा ¢ स्ते प्रागिव कारणानुपपत्तिः । अभिन्यक्स्यन्तर- 

= उहिश्य कारणस्य पदबन्धः स्यात् = कार्यानुक्ख्प्रषृच्यथं पदन्यासः स्यात् १ तदानीं 
खरूपे गासच्वेऽपि जात्यात्मना कायस्य स्वे जातेर्नित्यत्वात् कायंत्वानुपपत्तेः पुनरपि क कारणं 
प्रबतंत १ यदि तु जातिव्यक्त्योः कथञ्िदमेदः स्वीक्रियते, तदा जात्यात्मना क्रायंत्वामावेऽपि 
ञ्यक्त्यालमनामावस्य कायंता बाच्या । तथा च व्यक्तेस्तदानीमसचवात् प्रागुक्तो दोषस्तदवस्थ | 

किश्च, कारणे कायंस्यास्खाविरोषात्, कार्याथं नियतकारणपरिग्रहश्च न स्यादिति सिक- 
ताभ्योऽपि वैरं सत्रेत् । यतः कायं प्रतिनियतशक्तिकारणम्, अतः कायं प्रतिनियततकारण- 
परिग्रह इि चेत् , कुतोऽबसितमेतत् १ तस्मिन् कारणे सति तस्य कायस्य सदूभावरूपादन्व- 
यादिति चेत्, तदेवेदं पयनुथुन्यते--'“कथसुत्पत्तेः प्रागत्यन्तासतः कायंस्य तस्मिन् सति 
भावः” इति | तस्मिन् सति भावस्य प्रतीयमानतान्नायं दोषः, नहि दृष्टेऽनुपपन्नं नाम- 
किञ्चिदिति चेत्, उत्पत्तेः प्रगसतोऽपि भावस्य कारणप्रवृ्या ्रान्तिरूपं प्रतीतिमान्नमस्व, 
किमयुक्तिकेन कायं कारणभावोपवणनेन १ तथा च सिद्धान्तं करिष्यत्यत्रे अत्रेव--"भावानां 
प्रागभूतानामात्मतच्ं प्रकाशते" इति । 

अयमर्थः --उत्पत्तः प्रागभूतानामसतां भावानां कायरूपाणामात्मतं स्वरूपं कारण- 

परदयुत्तरं प्रकाशते, प्रतीयते श्रान्त्या, न त जायत इति | यदि उदपत्तेः प्राक. कायं कारणे 
सदेव इति नैतेऽसत्का्यवादे उक्तापूव॑दोषा श्युच्यते, अत्रापि पूवमेव कृतस्य करणे फएल- 
भावेन अकिञचत्करं कारणम् । यतो नैतद् युष्यते, कारणं चान्नोपयुज्यते, नचापूवं किञ्चित् 
प्राप्यत इति } यदि तु कारणेन कायंस्याभिव्यक्तिः क्रियत इत्युच्यते तदाभिन्यक्तिरपि कार्या. 
दन्याऽनन्या वेति वाच्यम् । अन्येऽपि सती वा स्यादसती बा । अभिन्यक्तेः सत्ते कायस्य 
सस्व इव कारणानुपपत्तिः, अभिभ्यक्त्यन्तरस्य कारणेन करणे ठ॒तस्य सत्वासस्वाभ्यां विकट्पे 
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करणे स्वेतद्टैव पुनरावतंतेऽनवस्था च । असच प्राप्तमसतो जन्म । तथा च कायं 

को विद्देषः १ अभिव्यक्तौ च कारणव्यापासत् कायस्य कायंत्ता न स्यात् । वस्त्वन्त- 
रोप्पत्तौ च किं तस्य, येनासावराङ्कितमेवो द्वषेत् । तत्संबन्धा(द्वा) भिच्यक्तिकारणादिति 
चेत्, कोऽयं जन्यजनकयोः संबन्धः ? तन्तवेऽप्यभिग्यक्ती तल्नन्यायां तद्धिषय 
कारणव्यापारो न स्यात् , कार्यंणेव तस्या जननात् । तथा कायंस्य जनने तदिषयोऽपि 
कारणव्यापारो न स्यात् । तथा च तस्यासतो जननेऽसत्कायग्रसङ्गः। सतोऽप्यभि- 
उ्यक्तो पुनरप्येतद्ावतेते । उपकार्योपकारकभावः संबन्धोऽमिनव्यक्तिकायेयोरिति चेत् , 
केन कस्योपकारः १ स च किं उयतिरिक्तः, उताउ्यतिरिक्तः ? व्यतिरेके त(क)स्येति कः 
षष्ठयथः ? इउपकारान्तरकल्पनेऽप्येतद्व चोद्नीयमनवस्था च । अव्यतिरेके तु 
जन्यजनकभाव एवं पयेवस्यति । तत्र चोक्तो दोषः । अनन्यत्वेऽभिव्यक्तेः कारयत् 

खत्वपक्षोक्तो दोषः पुनरावर्तते, अपरेऽगरेऽनुधावनेऽनवस्था च स्यात् । अभिव्यक्तेरससे तं प्राप्त- 
मसतो जन्म तथा चासतः कास्य जन्माऽभ्युपगमे को विद्धेषः १ किञ्चायिन्यक्तौ कारणन्यापारा- 
भ्युपगमे कायस्य कायता न स्यात् , अभिव्यक्त रेव तथा सरति कायत्वात् १ कायस्य कारणात् कार्य- 

स्ान॒सत्तौ, ततो वस्त्वन्तरीभूताभिव्यक्तेरत्पत्तो चाभ्युपसम्यमानायां किं तस्य कार्यस्य कारणेन 
कृतं स्यात् , येन तस्मात् कारणादशङ्कितमेव कायमुद्भवेत् १ तत्सम्बन्धाभिव्यक्तिकारणात् = 

कार्यसम्बद्धाभिव्यक्तिकारणात् , कायस्य जन्माऽभ्युपगम्यते ईति चेत्, कोऽयं जन्यजनकयो- 
रमिन्यक्तिकाय॑योः सम्बन्धः १ का्यकारणभावरूपस्याभिन्यक्तिकायंयोः सम्बन्धस्य सवेऽपि 
कार्यजन्यायां स्वाभिव्यक्तौ काय॑विषयकः कारणव्यापारो न स्यात् , कयेगेवाभिव्यक्ते्जननात् । 
तथा कारणेन का्यामित्यक्तेरजनने कायंस्येव जनने च तद्विषयोऽपि = कार्यविषयक इव तदभि- 
व्यक्तिविषयकोऽपि, कारणव्यापारो न स्यात् । एवञ्चाभिव्यक्तेरजनने कारणेऽसतः कार्यस्य 
जनने च स्वीक्रियमाणेऽसत्कायंवादप्रसङ्गः। अप्तत्कायंवादस्वीकारे च कार्याय नियतकारण- 
परिम्रहो न स्यात्, “सिकताभ्योऽपि तैलं खवेत्" इत्यादिग्रागुक्तदूषणगणम्रासप्रसङ्गः । कारणे 
सतोऽपि कार्यस्य कारणेनामिव्यक्तौ स्वीक्रियमाणायां पुनरपि एतत् = कास्य कायंता न स्या- 
दिव्यादिकं दूषणजातम् , आवतते = मावृत्तं भवति । अभिव्यक्तिकाययोसपकार्योपकारकमाव 
सम्बन्ध इति चेत्, केन कस्योपकरार इति वक्तभ्यम् | अभिव्यक्त्या काय्य, कायणाभि्यक्तेवा 
उपकार इति । 

ञ्च, स उपकारोऽभिव्यक्तिका्ययोः स्वरूपाभ्यां व्यतिरिक्तः, अथवा अव्यति- 
रिक्तः १ व्यतिरेके कस्येति कः षष्ठयथंः, उपकारपदेनैव षष्ठय्थस्योक्तत्वात् षष्ठयनुपपत्तेः | 
उपकारान्तरकल्पने ऽप्येष एव दोषः, अग्रेऽग्रेऽनुघावनेऽनवस्था च । ताभ्यां तस्यान्यतिरे + 
न जन्यजनकमाव एवामिव्यक्तिका्ययोः सम्बन्धः पय॑वस्यति, उपकार्योपकाराभावस्य ताभ्था- 

व्यतिरेकेण जन्यजनकमभावस्यैव कस्येति षष्टधयथत्वात् । तच्च च दोषः पूवमुक्त एव । अभभि- 
व्यक्तेः कार्थादभिन्नसवे च कायंमेवाभिव्यक्तिरूपेण कारणेन कतं स्यादिव्यनभिग्रेतासत्कार्थ- 
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तदेव छृतं स्यादित्यसत्कायेनयाश्रयः। तत्र॒ चानुपपत्तिराबेदितेति सङ्कटोऽयं 
पन्थाः । ६२ ॥ 

इद्थं च कायंतानिषेधात् प्रागमावप्रध्वंसामावावपि शरतकवस्तविषयो न स्त 
इति पूर्वोक्तमेवावस्थामेदेन विकल्पितत्वं भावाभावयोर्निगमयति-- 

तस्मात् सवंममावो वा मावो वा सवंमिष्यते | 
स्ववस्थान्तरं किञिदेकस्मात् सत्यतः स्थितम् ।॥ ६३ ॥ 

कायकारणभावामावान्मभ्ये जातोऽभिन्यक्तो वासन् पूर्वोत्तिरयोरवस्थयो 
रजातोऽनसिव्यक्तो विनाशकारणयोगाद्विनष्टश्व भावो नोपपद्यत ईति मावाभावौ 
नेकस्यावस्थातुः परिणामद्शनाश्रयेण सत्यभूतावस्थात्मको, अपि तु स्यवहारदश्चाया- 
मविदयाप्रवृत्तिरूपायां घव्यस्यामिन्न संबिन्मात्रस्य तच््वस्य यथाथमनवभासात् परमाथत: 
सवं प्रपश्चजातमभाव एवापरमाथं एव । स च नीकूपो न कश्चिदिति भावव्यतिरेकं न 

वादनयाश्रयः स्यात् | भसत्कायवादोऽपि नियतकारणपरिहयाभावापत्यादिना पूलं दुषित एवे 
व्येवं संकयोऽयं सत्कायव।दसमाश्रयेण असत्कायवादसमाध्रयेण वा कार्यकारणभाव उपपद्य 
भावाभावयोः सत्यत्वोपपादनरूपः पन्था इति । ६२ ॥ 

एवं भावस्य प्रागुक्तरीत्या कायंत्वनिषेधास्च प्रागभावप्रष्वंसामावावपि कृतकवस्तु- 
विध्रय्रस्वात् तदभावेन स्तव इति “दकस्मादास्मनोऽनन्यौ भावाभावौ विकल्पितौ” इति 
कारिकया पूर्वोक्तमेव भावामावयोरवस्थामेदेन विकल्पितत्वं निगमयति = उपरुहरति--तस्मात् 
सवमिति । 

अयमथः-- तस्मात् = प्रागुक्तरीत्या कायं कारणमभावामावात् , उ्यवहारदशायामविधा- 
प्रबृ्तिरूपायां सस्यस्याभिन्नसंविन्मात्रस्य तत्वस्य यथाथंमनवभासात् , परमाथत; सवं प्रपञ्च- 
जातमभावो बा--अभाव एवापरमाथं एवेष्यते | बा = अथवा सांड्तेन = आविकेन व 
रूपेण सव॑ भाव एवेष्यते, प्रतीयमानस्य वस्तुत्वात् , अवस्तुनः प्रत्ययायोगात् । एकस्मात् 
सत्यतः = सत्यादात्मनः प्रथगभूतं कस्यचिदवस्थावुः परिणामरूपं मावास्पकं वा वस्त इतितुन 

स्थितमिति। यद्बा-- एकस्मात् सत्यतः सत्यरूपदवस्थावुस्तत्परिणामभूुतमवस्थान्तरं भावात्मक- 
मभावात्मकं वा सत्यभूतं सपखद्य स्थितमिति ठन, कायंकारणभावानुपपत्तेः प्राग् द्ि- 
तत्वात् । एकस्य सत्यस्य ब्रह्मणो नित्यपवनिरवयवत्वभ्यामपरिणामिस्वादिति ] 

अयं भावः-- प्रागमावगप्रध्वंसरूपयोः पूर्वोत्तरयोरवस्थयोमध्ये जातोऽभिन्यक्तो वा सन् 
पदाथैः पूवोक्तयोरवस्थयोरजातोऽनभिग्यक्तो विनाशकारणयोगाद् विनष्टश्च भाव इति नोपपद्यते, 
कार्यंकारणमावानुपपत्तेः प्राग् दरितत्वादिति मावाभावावेकस्यैवावस्थाठः सस्यस्य प्रिणाम- 
मताविति दशंनाश्रयेण सत्यभूतावस्थात्मकौ न भवतः, अपि त्विद्याप्रदृत्तिरूपायां व्यवहार- 
दशायां सस्यस्य स्वगतसजातीयविजातीयमेदशून्यस्य संबिन्मात्रस्य तस्य॒ यथा्थमनव- 
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सहते । किच्िद्रुपं हि कुतश्चिद् व्यतिरिच्यते ! चैदमात्रस्य चाभिन्नतत्त्वाग्रहणरूपस्य 
शून्यत्वात् । साधतेन तु रूपेण सवं भावास्मकम् , प्रथमानस्य वस्तुत्वात्, अवस्तुनः 
प्रथनायोगात्। भावानां हि ज्ञायमानस्वेन ज्ञानोपारूढतया सच्वमेच, वहिरध्यव- 
सानान्नापि स्तवम् ¡ केवलं योऽयं मेदोऽवच्छेदो प्रहण्मसौ न किड्छिदविद्या । तत्र 
च मिन्नः प्रकाशोऽनगत इति वि्या्रस्थितेव । तथा च--“विद्याविद्याप्रविभाग- 
मप्रविभागं ब्रह्य" इति ब्रह्मकाण्ड उक्तम् ॥ &३॥ 

यतदचैवं सबं संदृतिसन् , ततः प्रवादिनां दश्चनविकल्पास्तत्राभिमानमात्र- 
भित्याह- 

तस्मान्नामावमिच्छुन्ति ये रोके माववादिनः) 
अभमावकादिनो चापि न मावं तच्वलश्चषणम् ॥ ६४॥ 

नि का 1 0) 9 1 क व 

मासात् परमार्थतः सवं प्रपञ्चजातममात्र एवापरमाथं एव । अभावश्च नीरूपत्वात् = निः- 
स्वरूपत्वात्, शशशरद्धादिवन्न कथित् पदार्थं इति मावभ्यतिरेकम् = भाव्भेदम् , न सहते । 

किञ्चिद् रूपद्द्धि वस्तु कुतश्चिद् व्यतिरिक्तत्वेन व्यथहियते प्रतीयते च । भेदमात्रस्य च = 
सवसय द्वैतस्य माास्मङ़स्याभावात्मकस्य च, अभिन्नत्रह्मतचाग्रहणरूपस्य शयन्यत्वेन न किञ्चिद् 
रूपवत्ता। आविद्यकेन तु रूपेण सवं वस्तुभावासमकम् , प्रतीयमानस्य वस्तुत्वात्, अवस्तुनः 

परस्ययायोगात् । माव्रानां हि ज्ञायमानलेन ज्ञानोपरयेणेव सत्वम्, ज्ञने कल्पिततयाऽन्त- 

रवस्थितानाञ्च तेषां बहिरध्यवसानाच्चापि आविद्यकं स्वम् । योऽयं वु भावानां परस्पर भेदः, 

परस्परेणावच्छेदः, ग्रहणं वा अदो न किञ्चित्, अवस्तुत्वात् ; अपि तु केवमविये उ । अविद्या 

केवलं प्रतीतिमात्रमेव, न स्वमिति यावत् | 
तत्र च ~ मावेष्वपि, भावस्वरूपात् लच्छाद् भिन्नः परमाथ ब्रह्मरूप. प्रकाशोऽनुगत 

इति रीत्या भप्रेष्वपि भिद्या बरह्यहपा अवस्थितैव । तथा च --“विाऽ्विद्याप्रविभागमप्रविभागं 

ब्रह्म" इति ब्रह्मकाण्डे प्रथमकार्किव्याखयावसरे स्वोपन्ञबत्तो स्वयमेवोक्तं टीकाकृता हरिणा । 

अस्य॒ हरिघाक्ष्यस्यायमर्थः-- वस्तुतोऽप्रविभागमपि अखण्डमेकमपि बक्ष विंद्याऽविद्याभ्यां 

प्रविभागो यस्य तत्तथाभूतम् । तत्र विद्या बरह्मणः स्वभावभूता, अविद्या ठ तत्र स्वत प्व 

कल्पितेत्यवेयम् ॥ 8३ 

यतश्च प्रागुक्त प्रकारेण सवस्य आविद्यकमेव सत्वम् | ततः सवेषां भरवादिनां तत्र 
दश्च॑नविकल्पा अभिमानमान्नम् , न त॒ बस्त॒भूता इत्याह -तस्मान्नामाव्रमिति । 

अयम्थः--तस्माद् भावाभावयोरेकस्मिन् आत्मनि कल्पितत्वेन व्ाविद्यकत्वात्, ये 
लोके भाववादिनः = सवं भावात्मकमेवेति वादिनः, तेऽमावं मावव्यतिरिक्तं नेच्छन्ति ये 
चाभाववादिनो माध्यमिकाः = सव चयून्यमेवेति वादिनः, ते चापि ( अत्र वा शम्दक्ष्वाथं ) भावं 
तत्वलक्षणम्, यथाथंस्वरूपं नेच्छन्ति । 

[.#. 
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आविभवतिरोभावमात्रं जन्मनारौ सत एवेति वदन्तो भाववादिनः परम 
पयः। तेषाममावो नाम भावप्रथग्भूतो न कथित् , भावस्येव पूर्वोत्तरयोरवस्थयोरभाव- 
व्यवहारात् । तथादहि-मृदवस्था घटस्य प्रागभावः; कपाखावस्था च प्रध्वंसाभाव 
इति वाच्यम् । "सवं श्यभिदं जगत्ः इत्यभाववादिनामप्यभावः प्रारमार्थिको 
कश्चिदिति न भावं तत्त्वलक्षृणं परमा्थेरूपमिच्छन्ति। एवमपि त्रुवन्तो व्यवहारे 
मावामावमेदमथक्रियाकरणाकसरणनिभित्तं नापह्ववते। ततश्च संवृत्या सवेमुपपद्यते 
साम्येनेत्यभिनिवेरोऽच्र व्याञ्यः ।। ६४ ॥ 

अभावप्रतिक्षपे तहिं निर्निबन्धनो भावाभावसेद् इत्यत आदह्- 

अद्वये चेव सवस्मिच् स्व नावादेकलक्षणे | 
परिकल्पेषु भर्यादा विचिच्रैवो पलभ्यते ॥ ६५ ॥ 

अत्र वादद्रये एकस्य सस्यस्वे विनिगमनाविरहाद् मावाभावोमयमपि एकस्मिरनात्मनि 
कल्पितमित्येबादेतिनां तदनुयायिनां वैयाकरणानामपि सिद्धान्त इति । 

अयं भावः- उत्पत्तेः प्राग् विनाशादु्तरं च सत एव कायस्योत्पादकसामग्रधा आविर्भाव 
एव जन्म, विनाशकसामग्रधा च तिरोभावमत्रं विनाश इति वदन्तो भाववादिनः = सत्काय- 

वादिनः परमयः कपििदयः) तेषां मतेऽमावो नाम न मावात् प्रथगभूटः कश्चित् 

पदाथः, रवरस्मैव कार्यरूपस्य पूवोत्तरयोरवस्थयोगभावस्वेन व्यवहारात् । तथाहि---घरस्य 
मदृरूपा प्रागवस्था प्रागभावः, कपालहूपा चोत्तरावस्था प्रवं साभाव इति वाच्यम् । ।सव शून्य 
भिदं जगत्" इत्यभाववादिनां मतेऽपि सवस्य शयुन्यत्वेन भाववदभावोऽपि न कथित् पारमार्थिक 
इति न अभाववद् भावमपि तच्वलक्षणं परमाथंरूपमिच्छन्ति | 

एवं सवेदयन्यत्वं वदन्तोऽपि व्यवहारेऽथक्रियाकरणतदकरणनिमित्तकं मावाभावभेदं 
नापशपन्ति । ततश्च संद्व्या ~ संत्रियते आच्छाद्यते वस्तु यया सा संदृतिरविद्या तया ] सवं 
भावोऽमावो वा कलितत्वरूपेण साम्थेनोपपद्यत इति ` अत्र भावेऽभावे बरा एकतरस्मिन्नेतदेव 
तत्व मित्यमिनिवेशस्त्यान्य एवेति ॥ ६४ ॥ 

मावस्येव अभावस्यापि प्रतिक्षेपे = निरासे, तिं निनिमित्तो मावाभावमेद् इत्याश्च- 
ङृ्ाह --भद्वये चैवेति | 

अयम्थंः--सर्बरिमन् परिदह्यमाने मेदबाते परमाथंरूपे ब्रह्मणि कल्िततवेनायिष्टान- 
रूपतया परमाथरूपात् स्वभावाद् हेतोरेकस्मिन् अद्वये चैव ~ स्वगतसजातीयविजातीयमेद शस्ये 
चैव स्थिते सति भावामाववादिनानात्वेन परिरस्पेयु विकल्पेषु मवेष्वमानेषु चाविव्रावशाद् 
विचित्र इवे नानारूपा मर्यादा व्यवस्था हदते, न वु वास्तवौ, वस्तुभूतस्याधिष्ठानस्ये- 
कत्वादिति । 

1) 



सम्बन्धसमुदेशः ३१५ 

सर्वस्मिन् परिटदयमानसेदजाते स्वभावात् परमाथरूपात्, न सामान्यसमा- 
वेरावशादेकस्वभावे ब्रह्ममये विचित्रेष विकल्पेषु भावाभाववादिनानात्वेना- 
नादिनियतिशक्तिनियसितेयमविद्यावश्ाद् मर्था वउयवस्था नानारूपा टृ रयते । 
असत्यपि वास्तवे भेदेऽविद्यानिमित्तोऽयं भेदो व्यवहारे रूढ इत्यवि चारितसिद्धोऽ- 
गन्तव्य इत्यथः । ६५॥ 

न तु सत्यतोऽयं भावाभावभेद इति निदरोनेन उ्युत्पादयत्ि- 
चतस्रो हि यथावस्था निरुपाख्ये प्रकल्पिताः । 
एवं द्वेविभ्यमप्येतद् मावामावव्यपाश्चयम् ॥ ६६ ॥ 

प्राकम्रध्वंसाव्यन्तेतरेतरलक्षणो पाधिवशेन नीरूपस्य हूपभेद्ायोगाद् यथाऽ- 
भावस्य चतुधी भेदः काल्पनिकः, तथेव भावाभावलक्षणोऽपि सेदः काल्पनिक 
एवावगन्तन्य इत्यथः । बहिरिन्द्रियगो चराथेक्रियो पाधिव्रेदह्यभागः कल्पितो मातः, 
बहिरथंक्रियादूल्यस्त्वभाव इति सङ्केतः ।। && ॥ 
[10 0 1 

अयं भावः--मव॑रिमन् परिहदयमाने मेदसमृहे गधिष्ठानरूपात् स्वभावात् परमाथ- 
रूपाद् ब्रह्मणः कारणात् , न तु स्वस्मिन् जातिविशेषसमावेशवद्यात् । एकाद्रयस्वभावे ब्रह्ममये 
रिथते सति अधिष्ठानरूपे ब्रह्मणि विचित्रेषु भावामावरूपेषु विकल्पेषु भावाभाववादिनानस्वेन 
अनादिनियतिशक्तिनियमिता = नियम्यन्ते स्वाश्येषु धमंविशेषा यया सा नियतिरहष्टं स्वमावरूपा 
प्रक्ृतिर्वा इति काव्यप्रकाशीयमङ्गल्पद्यग्याख्यावसरे प्रदीपे | तस्याः शक्तेनियमिता । इय- 
मविद्यावशान्मर्थादा व्यवस्था विचित्रेव = नानारूपैव दश्यते । 

अदयस्याविष्टठानस्येव सत्यस्य - “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्" इति भ्रतिसिद- 
त्वांदसत्यपि वास्तवे मेरेऽविद्याहेतुकोऽयं सेदो लोकव्यवहारे रूदिमागत इति देहात्मवादादि . 

वद विचारितसिद्धोऽवगन्तध्य इति हदयमिति ॥ ६५ ॥ 
तरिचारेतुन सत्योऽयं भावाभावमेद इति निदशंनेन = दष्टान्तेन ब्युसखादयति- 

चतस्रो दीति । 
अयमथंः-- यथा हि-- मत्र 'हि' शब्दः प्रसिद्धौ, निरुपाख्ये = उपाख्यायते-नानाविधान् 

न् पुरस्करत्यामिधीयते शब्दैरिति उपाख्या, भभिषेयस्य स्वरूपम् , तद्रहिते नीरूपेऽभावे 
पराकप्रध्वंसात्यन्तेतरेतरलखक्षणो गधिवदेन चतस्लोऽवस्था मेदखूपाः प्रकल्पिताः । एवं भावामाव- 
व्यपाश्नयम् = भावामावदेदुकम् , एतद् देविध्यमप्यत्र निरपाख्येऽपि प्रकलिपतमिति । 

ययं भावः -निःस्वरूपस्यामावस्य वस्तुतो रूपमेदासंमवेऽपि प्राकूप्रथ्वंसाव्यन्तेतरेवर- 
रूपोपायिवरोन यथा तस्य चतुघां रूपमेदः काल्पनिकः, तथा मावाभावरक्षणोऽपि मेदोऽविद्यया 
उपाधिकल्षित एवावनोदधव्यः | प्रवञ्च इन्द्रियगोचरीभूतबहिरर्थक्रियोपाधिको बक्षमागोऽविद्या- 
-कह्पितो भावः, बहिरथक्रियाद्यून्यस्वोपाधिकस्त्वमाव इति संकेतितोऽथमभोँऽस्यां कारि- 
कायामिति ॥ ६६ ॥ 
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वस्तुतस्तु सवन्यवहारातीतो न प्रथग् भावाभावावास्मदस्वमुदरयत इत्याह-- 
अविरोधी विरोधी वा सन्नसन् वापि युक्तितः। 
कमवानक्रमो वापि नाभाव उपपद्यते | ३७ ॥ 

नीरूपत्वादमावस्य भावेन सह विरोधाविरोधौ युक्त्या न सङ्गच्छेत । न हि 
भावमभावः समुच्छिनत्ति, अनुगृहयाति वा, येन तद्विरोधी अविरोधी वा यथासंख्यं 
भवेत् , सताऽसत््वायोगाह्वन्धरूपस्यातिदायायोगाच्च । सत्त्वम भावस्यात्मविरद्धम् , 
असन्वमप्यस्य तद्रपद्वादेव व्यतिरिक्तं भाववन्नोपपद्यते। एवं हि भावताप्रसङ्कः 
क्रमोऽपि भावधर्मो नामावस्य युज्यते । भवस्योच्छत्तमशक्षयरवाद् हि तदपक्षो भावस्य 
[11 1 9 8 । 

वस्तुतस्तु यतो भावाभावौ सवग्यवहायतीतौ, अतो न प्रथगारमतस्वम्रुपदशयत इति 

वक्तुम भावस्यैव व्यवहारेऽन॒पप्यमानतां तावदाह --अविरोधीति | 

अयमथं:--अभावौ मावस्याविरोधी विसेधी वा युक्तितो नोपपद्यते, अभावस्य निः- 
(> ¢ र 

स्वरूपत्वेन भावविरोधाविरोधयोद्ययोरपि धमम॑योस्तत्रासंभवात् | 

अभावः स्वरूपतः सन्नसन् वापि युक्तितो नोपपद्यते | तथा हि सच्वमभावस्य स्वरूप- 
विरुद्त्वान्नोपपद्यते । असच्वमप्यभावस्य भावस्य स्वमिव स्वस्मात् प्रथगभूतो घमो नोप- 
पद्यते, अभावस्य निःस्वरूपत्वेन सवधर्माना्रयत्वात् । असस्वरूपधर्माश्रयत्वस्वीकारे च 
अभावस्य मावताप्रसङ्गात् । एवं क्रमवानक्रमो वापि युक्तितो नाभाव उपपद्यते । तथाहि- 
करमो नाम सावयवस्य भावस्य घमो निरवयवेऽभावे नोपपद्यते । एवं योगपद्यरूपोऽक्रमोऽपि 
अर्थान्तिरपेश्षत्वेन मावधमौँऽमावे नोपपद्यते । यभावस्याच्येन सदासमानकार्त्वेनार्थान्तय- 
नपोश्षत्वादिव्येवं युक्तितोऽनुपपत्तिदर्व्येति । 

अयं भावः--अभावस्य निःस्वटपत्वाद् भावेन सह तस्य विरोधाबिरोधौ युक्त्यान 
गच्छेत । 

तथाहि--यतोऽभावो न भावं समच्छनत्ति, येन माघस्य विरोधी स्रात् , न वा भाव- 
मनुगरहाति अभावः, येन भमावस्याविरेधी स्यात् । अभावस्य निःस्वरूपल्वेन भावसमृन्ेद- 
कत्वभावानुग्राहकत्वरूपयो भावधमंयोस्तत्रासंमवात् | सतो भावस्य समूृच्छेटरपासत्वायोगात् , 
कारणसामग्रया छन्धरूपस्य च भावस्प्रातिशयरूपानुग्रहायोगास्च ¦! भसस्वमपि भभावादति- 
रिक्तमभावस्य धर्मौ भावस्य स्वमिव अमावस्याघदरुपत्वादेव नोपपद्यते । प्रवं हि = मभाव- 
स्यासस्वाघर्माश्रयत्वाभ्युपगमे दहि अभावस्यापि भावताप्रसङ्गः। क्रमोऽपि हि सावय- 

वस्य भावस्य घर्मः, न निरवयवस्य अभावस्य धमं इति युज्यते वक्तुम् । कायंविनाशकत्वे 
नामिमतसामग्रध्ा भावस्य सस्स्वभावस्य समुच्छेत्तमशक्यत्वाद् हि तिरोमावानन्तसमपि कारणे 
स्वं वाच्यम् , तदपेक्षक््च कारणसामग्रीमासाद्याविमूयमानस्य भावस्य क्रमो भावधम एव, अतो 
नैषोऽमावे संभवति, नाप्यभावान्तरपेश्चोऽभावस्य क्रमः अभावान्तरस्येवाद्याप्यसिद्धत्वात् | 
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क्रमः, नाप्यभावान्तरपेश्चः, तस्येवासिद्धत्वात्, नीरूपस्य सेदाभाचात् । एव- 
मक्रमोऽपि योगपद्यम्थान्तरपेक्चस्वादस्य नास्ति, अस्येन खद्ासमानकालस्वादति 
युक्तितो नोपपद्यते ॥ &७ ॥ 

जभावो नामेवंधर्मो (मौ) थत एवम्- 
अविरोधी विरोधी वा सन्नसन्नपि तचत: । 
कमवानक्मो वापि तेन मावो न विद्यते \॥ ६८ 

यतोऽभावस्येत्थमनुपपद्यमानता, तेन भाव ऽप्येवं परमाथतो नोपपद्यते । 
तथाह--मावस्यानुच्छद्यत्वान्निरतिश्चयत्वाश्वाभावेन सह् निरोधिता अविरोधिता च 
न युक्ता । अथ भावान्तरेण सह् भावस्य बिरोधित्वादिति (विरोधाविरोधाविति) 
चिन्त्यते, तत्रापि स्वतोऽचुच्छेयस्य निरतिशयस्य च केनचिदुच्छत्तमनु्रही वाऽ- 
0/1 `. श 1 1 क 

रि 08) 1 

मेदस प्रतियोगिसपिक्षत्ेन निःसखरूपस्य अभावस्य अभावान्तराद् मेदासंमघात् । एवं यौग- 
पद्यरूपोऽक्रमोऽपि अभावस्य नास्ति, यौगपद्यं हि हयोः पदार्थयोरेकस्मिन् काटे उससः, 
स्थितिज्सिर्वा, तच्चापि अथान्तरपिक्षत्वाद माव्य नास्ति, अन्येन च मावेनामावेन वा सहा- 
भावस्य समानकार्त्नियमामावास्वार्थान्तरपेक्चाऽमावस्य नास्ति, तदमावाच्च तस्य यौग- 
पयमपि तस्य नास्तीति रीव्याऽमावस्य मावेन सदह विरोधोऽविरोधो वा, स्वरूपतः सस्वमसच्वं वा 
करमोऽक्रमो ता युक्तितो नोपपद्यत इति ॥ ६७ ॥ 

यतोऽमावो नाम एवंघर्मां = विरोधाविरोधाद्यतुपपत्तिधर्मां । शवं मावोऽपि एवं- 
धमां = षियेघाविरोधायनुपपत्तिधर्मा इत्याह--अविरोधीति 

अयमभथंः--यतोऽमावस्येत्थं विरोघादैरनुपपस्या अनुपपचमानता, तेन मावोऽपि अभा- 
वेन सष तावतो विरोधाविसोधादिधर्मां नोपपद्यते | यतो माव एवेधर्मा, अतो माबोऽपि तत्वतः 
परमा्थ॑तोऽविरोधी विरोधी बा, स्वरूपतः सन्नसन्नपि वा, क्रमवानक्रमो वापि न विद्यते इत्यश्चर- 
योजना । 

अर्यं मावः-यतोऽमावस्य विरोधाविरोघदिरित्थमनुपपद्यमानता, तेन भाव्रोऽपि एवम् 
~= विसोधाविरोधादिधर्मां परमार्थतो नोपपद्यते! तथाहि--मावस्यानुच्छेद्यत्वान्नाभावन 
सह विरोधः, अतिश्चयरूपानुग्रहसूल्यत्वाच्च न तस्य तेन सहाविरोधोऽप । 

यदि तु भावान्तरेण सह मावस्य विसोधाविपेधाविति चिन्त्यते. तस्यामपरि चिन्तायां 

स्वतोऽनुच्छेयस्य निरतिशयस्य च भावस्य केनचिदुच्छततुमनु्रदीतठं बाऽसामर््याद् विरोधा 

विरोधयोरनुपपकत्तिरेव । एवं ` क्रमक्रमावपि मेदाभावान्न पारमाथिकौ | तथाहि--मेदे 
सत्येव पदार्थद्रयस्य पोर्बापर्यरूपः क्रमः, तथासेदे सत्येव पदार्थद्यस्य यौगप्रूपोऽक्रमोऽपि 
समवि, नान्यथा । तथा च मेदस्य वस्तुमूतस्यदवेतश्रुत्या प्रततििधाद् भावस्य क्रमाक्रमौ न 
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शक्तेस्तदनपपत्तिरेव । एवं क्रमाक्रमावपि सेद्ाभावान्न पारमार्थिको । सनवमपि निय- 
ताथक्रियानिमित्तमथेक्रियान्तराकरणान्न तत्त्वतो व्यवतिष्ठते । सत्तासंबन्धम्य चानुप- 
छष्धेने तत्रिमित्तम् , प्रतिमासनाच्चासवमप्यपारमाथिकम्। इव्थं सवव्यवहारा विफल्प- 
परिघटिता एवेति भावाभावावपि तथा विज्ञेयौ । कल्पना चाविद्याशक्तिः, साच 
तन्तवान्यन्त्वाभ्यामतिवोच्येति ब्रह्मकाण्डे निर्णीतम् ॥ ६८ ॥ 

काटनिमित्तोऽप्यत्र मेदौ न पारमार्थिक इत्याह-- 

अभावे चिषु कालेषु न मेदस्थास्ति सम्मवः। 
तस्मिन्नसति मावेऽपि चैकाल्यं नावतिष्टते ॥ ६९ ॥ 

तरिषु कालेषु इति । काछत्रयनिमित्तको भेदोऽमावविषयो नास्ति। तथाहि 

नीरूपत्वाद भावस्य व्त॑मानदरतस्तावत् परिच्छदो नास्ति । तदभावात् तदपेश्नौऽतीता- 

पारमाधिको, किन्त कलितो । भावस्य स्वमपि प्रतिनियताथक्रियानिमित्तकमिव्येकस्या 

अर्थक्रियाया करणेऽप्यन्यस्या अर्थक्रियाया अकरणात् , न तत्वतः सामान्येन व्यवतिष्ठत इति । 
स।मान्येन प्रतीयमानं भावस्य सवं न पारमाथिकम् । 

किञ्च, सद्रपेण ब्रह्मणः सर्वानुगतेन सामान्येन सन्निति प्रतीत्युपपत्या भावस्य तया 

प्रतीस्या सद्रपत्वेऽपि सत्तासम्बन्धस्य च तत्रानुपपद्यमानस्यारभ्धेनं सत्तासम्बन्धनिमित्तकमापि 

मावानां सखम् , भावानां प्रतिम।सनाच्च तेषामसत्वमप्यपारमाथिकम् । असतः शशशङ्गदे 

रप्रतिभासनात् । इत्थं सवव्यवषह्शः | 

अयं मावः--अनेन मावेनामावन बा सह विरोध, अविरोधी वा, सन्नसन् बा, क्रमः 

वानक्रमो वा इ्येवंरूपाः स्वँ व्यवहाराः, विकल्पपरिघटिताः = भविद्यया तत्तद् विशेषधम- 
पुरस्कारेण कलिता एवेति रीत्या तद्विषयो मावाभावावपि तथा = अविद्यया विकेल्पितावेव 
विक्तयौ । कल्पना चाविधारूपा मात्मनः शक्तिः । सा चात्मनः शक्तिरूपा अविद्या आत्मन- 
स्तत्वान्यत्वाभ्याम् = मेदामेदामभ्यामनिर्वास्यिति ब्रह्मकाण्ड निरूपितमि।त ॥ ६८ ॥ 

मावे व्रिसोधाविरोधादिरि कालक्ृतोऽपि परिच्छेदो भूतो भविष्यन् बतंमान इति 
न पारमाथिक इत्याह--अमातरे त्रिष्विति । 

ययमथः--्त्रिघु कलि वि्यमानेऽभवि यो भेदः काठत्रयकृतः पर्च्छेदस्तस्य संभवो 
नास्ति | तथाहि -अमावस्य निःस्वरूपत्वाद् वतंमानकाल्कृतपरिच्छेदामावे बततमानत्वपिश्वयो- 
भूते भविष्यत्वयोरपि अमाय हृति । तस्मिन्नसति अभावे. कारत्रयङृतपरिच्छेढाभावे, तद्द् 
भावेऽपि त्रैकाल्यम् = काछत्रयपरिच्छिन्त्वं नावतिष्ठते । तथाहि ~ प्रागभावपिक्षं भावस्य 
भविष्यत्वं प्रभ्वंसापिश्चं च तस्य भूतत्वमिति प्रागुक्तरीत्या निःस्वरूपत्वेन तयोर्भाचयोस्त्रेकाल्याभात्र 
एतद्मावद्वयपिश्षे = भावस्य वतंमानत्वेऽपि त्रैकाल्यं नावतिष्ठते इति । 
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नागतकार्योगोऽपि न भाविकः! एवं च मावस्याप्यभावपेक्षं त्रैकाल्यं नास्ति 
तथाहि-प्रागसावाश्रयं मविष्यत्त्वम् , प्रध्वंस पेक्ष च भूतत्वसिति प्रागभावप्रध्वंसयी- 
सँदाभावादयुक्तं तत्। तदभावाद्रतमानत्वमपि नास्ति । नापि स्वपेक्षं पू्बापरकोस्यो 
रभावात्, भावस्य कालत्रययुक्तसवम् , भावे तु सांख्यानां पूर्वापरकोय्यो मौचस्यंकत्व- 
मेवाभिन्नरसमिति पुनरपि काङ्त्रयायोगः । अवस्थास्ततो न व्यतिरिच्यन्त इति 
तासामपि तदभावः । व्यतिरेकेऽपि वा तद्वतः काठमेदो न भावस्य शक्यते कल्प- 
यितुमिव्यसस्यो भेदः ॥ ६९॥ 

भवतीति भावो न मावोऽभाव इति छक्षणमनयोर्नपिपद्यत इत्याह- 

आत्मतच्वपरित्यिगः परतो नोपपद्यते | 

आत्मत्वं तु परतः स्वतो चा नोपकल्पते ॥ ७० ॥ 

अयं मावः--कालत्रयप्रयुक्तोऽमाघविषयकः परिच्छेदो नास्त} ठथाहि ~ अभावस्य 

निःस्वरूपस्वाद् वतंमानकालकृतस्तावत् परिच्छेदो नास्ति वस्तुभूतः । तद भावाच्च वतमान- 

कालपिश्ो मूतभविष्यत्कालथोगोऽपि भावस्य न माविकः = स्वाभाविकः 1 एवञ्च = मागुक्तसैत्या 
अभावे बैकाल्यामत्रे च, भावस्याप्यमावापिक्षं बेकाल्य नास्ति । तथादि-प्रागमावपिश्चं मविष्य- 

स्वम्, प्रण्वसप्रथुक्तञ्च मूतसमिति प्रागमापपरष्यसतयोरभ।वस्वेनैक्यात् तयोम॑दामावाटबुक्तं तत्= 

भूतत्व भविष्यञ्च । भूतत्वमविष्यस्वथोरमावाद् वतमानस्वमपि तदपेक्ष नास्ति। नापि 
भावस्य कालत्रययुक्तत्वं स्वपिश्चम् , स्वस्मिन् एकत्वेन पूर्वापरकोटथोरभावात् 1! सख्यानान्तु 

मावस्य आविर्भावात् पूर्बापरकोय्योरेकत्वमेवाभिन्नरसमिति मापे पुनरपि काछ्त्रयायोगः । 
भावध्यावस्था अपि नवत्वपुराणत्वादिकास्ततो न व्यतिरिच्यन्ते इति भाववत्तासामपि काल- 

धययोगाभावः । अवस्थानां भावाद् मेदेऽपि वा~-अवस्थावतः कारूमेदो न भावस्य केवलस्य 
शक्यः केल्पयितुभिव्येवं भावस्य कालत्रयपरिच्छिदोऽसत्य इति ॥ ६६ ॥। 

भवति उसदयते इति भावः । भूधातोः कर्तरि बाहुखकाद् घञ् । न भावोऽभाव इति 
व्युस्प्तिनिमित्तमनयोः = मावाभावयोः, प्रद्रृत्तिनिमित्तमपि नोपपद्यते । अन्यद् हिं शब्दानां 
व्युत्पत्तिनिमित्तम् , अन्यस्य प्रद्र्तिनिमित्तमित्यस्यापि योगातिरिक्तस्थले दृष्टत्वेन स्युः्पत्तिनिमित्त 
प्रबृ्तिनिमित्तयोरविनाभावामावादिति प्रसाघयन्नाद-- आस्मतस्वपरित्याग इति | 

अयमथः --सतो भावस्य परतः--विनाश्चकस्चामग्रया आत्मतक््वपरित्यागः = स्वरूपः 
विनाशः, नोपपद्यते, स्वभादस्य त्यक्तुमश्चक्यत्वात् । तदुक्तं गीतायाम्-नाभावो विद्यते 

सतः इति) तथा च, न मावो अमाव इति ब्युत्त्तिः पराहता! आत्महच्वन्तु 

उत्तः प्रागसद्रूपम् , अआत्मतच्वमपि परतः--कारणसामग्रया, च्वेतो वा नोप- 
क्प्यते नोत्प्ते, अस्तः कयापि युक्त्या ॒सद्रूपत्वापादनायोगात् । प्यतदप्यक्तं॑तक्ैवे 
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कारणाद् भावस्य सतो विनाक्चो नोपपद्यते । नीरूपस्य कारणसामर््येन 
जय्यमानतायां नाञ्चस्य रूपवन्तवभ्राप्रभावेन सम्बन्धे प्रागिव तस्यापरन्धिः स्यात् । 
तेन तस्य विना तत्रापि तथेवेस्यनवस्थापातात्, मवनस्वमावस्यामवन विरोधाच्च 
स्वतोऽपि विनाशाभाव इतव्यभावशब्दार्थो न कञ्िदव तिष्ठते । भवनमपि भावसद्धाव- 
परिनिष्ठितस्य कार गान्नोपपश्यते। स्वतोऽपि भवतो भवनायोगः, अभवनरीलस्य 
भाषता वरिरुद्धति भावश्चब्दार्थोऽपि न कथित् । ७०॥ 

न चेवमपि भावामावावेकं तत्वत इत्याह- 

तचे विरोधो नानात्व उपकारो न कश्चन | 
£ 

तत्वार्यत्वपरित्यागे व्यवहारो नवतते ॥ ७१ ॥ 
[कि 1 , 8.) क 1 क 1 

पद्यं "तायाम् (नासतो वियते भावः इति! अनेन 'मवतीदि भाव इति व्युस्त्तिनिरा- 

छता इति । 

अयं भावः--सद्रूपस्य मावस्य विनाश्चकारणाद् विनाशो नोपपद्यते । निःस्वरूपस्या- 
भावरूपद्य विनास्य सकारणसामर्थ्यन जन्यत्वाम्युपगमे यद् यद् जन्यं तततद्रुपवदिति व्याप्त्या 
विनाश्चर। साकार्वप्राप्तेराकाररूपेण मावेन विनाशस्य सम्बन्धे प्रागिव = प्रतियोगिसच्व- 
दशाया(मव तस्यर=आकारवतो बिनाश्चस्य उषरन्धिः स्यात्| तेन स्वकारणसामर््यैन, 
तस्य भाक्रारवतो विनास्य विनादो तत्रापि तथैव = जन्यत्वेन रूपवच्वप्राप्त्याभावेन सम्बन्धे 
प्रागिव तस्योपभ्धिः स्यादित्येवं रीत्या अग्रे अग्र अनुघाषने अनवस्था स्यात् । 

किञ्च, भवनस्वमवस्य भावस्य अमवनविरोघधान्न स्वतोऽपि विनाश्चाभाव षति रीस्या 
अभावशब्द्राथौ न कथिदवतिष्ते । वसद्भावपरिनिष्टितस्य = भावस्य यः स्वभावेन 
सवेदा सद्भावः, तेन रूपेण परिनिष्ठितस्य = सवदा पयंबसितस्य, स्वकारणाद् भवनमपि = 
जन्मापि, नोपपय्र॑ते, उत्पत्तेः प्रागपि तस्य सत्वात् । किञ्च, मावस्वभावात् स्वतोऽपि मवतो 

भवनं न तं मवति, तस्य सिद्धत्वात् । प्रागमवनशीर्त्वे च तस्य जन्माऽभ्युपगमे भावत्वं विवद - 

मिक्धि सत्या भावकशषब्दार्थोऽपि न कथिदिति।॥ ७० ॥ 

मा्राभावयोः पृथक प्रथक् स्वरूपस्य प्रागुक्तरीत्या विकहिपतत्वेनापारमाश्कतत्रेऽपि 
भावामावयोरेकं तच्भिस्यपि न संभवतीव्याह--ते विरोध इति | 

अथ्मर्थः-- भावाम।वयोस्तस्वे स्वरूपत एकत्वे विरोधः स्यात् , तयोर्नाना ठ तयोः 
परस्परपेश्वाद्युन्यस्वेन परस्परं कश्चनोपकारो न स्यात् | तदभावे च व्यवहारो न स्परत् | 
तच्वान्यत्वपरित्यागे तु = माधाभावयोरेकत्वनानास्वयोः परित्यागे व्र राद्यन्तयभावेन व्यबहारोऽ- 
नयोनिततेत इति | 
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विधिप्रतिषेधयोरेकत्वं विरुद्धम् , नानाखे तु भावाभावयोः परस्परापेक्षया 
निर्पकारिणोव्यवहाये न स्यात्, तदतदुष्यत्िरेकेण विकल्पासंभवो राहइयन्तराभावा- 
दिति सर्वव्यवहारातीतं भावाभावादिरूपतया प्रतिभासमानं जगत् सांब्ुतेन शूपेणा- 
विचारितसिद्धमिति स्थितम् ।॥ ५१ ॥ 

परमा्थस्त्वयमत्रेव्याह- 

यच्च द्रष्टा च दृश्यं च दानं वा विकल्पितम् ¦ 
तस्यैवार्थस्य सत्यत्वं भितास्त्रस्यन्तवेदिनः ॥ ७२ ॥ 

प्राह्यम्राहकादिप्रपच्स्य विकल्पपरिघटितस्यासस्यत्वात् सवेप्रपल्चसमतिक्रान्तं 
वाड्नसातीतत्वमविकल्पं परं ब्रह्मानादिनिधनं सव्यसिति ब्रह्मविदः प्राहुः । 

ऋग्यजुःसामात्मको वेदख्यी, तस्या अन्तः सारभूताथंनिणंयमय उपनिषद्धागः । 

अयं भावः-भावामावयोविधिप्रतिषेधरूपयोरेकत्वं विरुद्धम् । मावाभावयोर्नानास्वे वु 
परस्परविरद्धस्वेन परस्परं निरूपकारिणोः परस्परापेक्षया व्यवहारे न स्यात् , दश्यते च तयो 
परस्परापेश्चया व्यवहारः, तयोः परस्परनिरूपकत्वात् । तदतद्व्यतिकेण = एकत्वनानाल- 
व्यतिरेकेण, विकल्पासतमवो रश्यन्तयभावादिति । वस्तुतः सवेग्यवहारातीतं भमावामावादि- 

रूपतया प्रतिमासमानं जगत् सांवृतेन = आविय्यकेन रूपेण अविचारितसिद्म्, सच्वासच्वाभ्यां 
विचारासहत्वेन सिद्धमिति स्थितमिति ॥ ७१॥ 

तदेवं सर्व॑स्य भेदस्य अविद्या विकह्िपितत्वे सिद्धे परमायंस्त्वयमन्रेतयाह-- यत्र 
द्रष्टा चेति। 

अयमथः--यच्र द्रष्टा च = अन्तःकरणावच्छन्नं चैतन्यम् , अस्यापि अविद्याकार्यान्तः- 
करणो पदितस्वेन अविद्यया विकल्ितत्वं ज्ञेयम् । दद्यम्~ङृरस्नो मेदप्रपञ्चः | दश्चनम् = भन्तः- 
करणस्य परिणामविरोषो वृत्तिरूपः | भत्र वाखब्दश्चाथं । पतल्ितयं यस्मिन् अधिष्ठानमूते 
एकस्मिन् अद्ये ब्रह्मत्छे विकल्पितम् = अविधया कल्पितम्, तस्थैवाथंस्यानुपदितवक्ष- 
रूपस्य शुद्धस्य केवटस्य सत्यत्वम् , घ्रय्यन्तवेदिनः = वेदान्तविय्याविद भीपनिषद्ाः, निता = 
आस्थिता इत्यक्चरयोजना । 

अयं भावः--ग्रा्यप्राहकग्रहीत्रादि प्रपञ्चस्य विकल्पपरिषरितस्य = विकल्पविनिर्मितस्य 
विकल्पगो चरस्य, तत॒ पएवासत्यत्वात् तदथिष्ठानभूतं सवंप्रपञ्चसमतिक्रान्तं चाडमनस्रातीत- 
तत्वमविकल्पम् = विकल्पाविषयीभूतम् , परं ब्रह्मानादिनिधनं शरत्यमिति ब्रह्मविदः प्राहुः | 
श्रग्यज्ुःसामात्मको वेदभागस््रयी, तस्या अन्तः पूवकाण्डसारभूतायनिणयमय उपनिषद् मागः 
तत्र षि समाप्तौ = उपसंहारे, संक्षिप्य शाल्ञाथसतच्वम् = सवस्य वेदशाल्स्यायंसत्त्वम् , अथस्य 

४१ 
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तत्र हि समाप्रौ संक्षिप्य शाखार्थसतत्वमास्यायते, तं जानते तच्छीखा ये त एव- 
मेदं परमाथेरूपमाहुः, न कमौनष्टानाक्षिप्तं मेदम् । अविद्यापरिकल्पितो हि भेदो 
वित्तथो वैकल्पिकः । अविद्यापि च तच्तवान्यस्वाभ्यां परस्मादनिवच्यानादिसिद्ध- 
जीवात्मगतसेदप्रतिभासकारिणीव्यपपादितं ब्रह्यकाण्डे विस्तरत इति तत एवाव- 
धायम् ॥ ५९ ॥ 

तदेवं यथावभासमसत्याथनिष्ठः राष्दो व्यवहार इत्यरन्धासिन्नतन्वविश्रान्ति- 
सेदिष्वत्रो पप्टवत इत्याह्- 

सामान्यं वा विशेषं वा यस्मादादूविशेषवत् । 
छाग्दास्तस्मादसस्येषु भेदेष्वेव व्यवस्थिताः ॥ ७३ ॥ 

सामान्यमपि सामान्यान्तराद् व्यावृत्तं शबदैरुच्यते । तथा विशेषो विशेषा- 
स्तराद् व्यावृत्त इत्यसस्येषु भेदेष्वेव शब्दाः कृतपद्बन्धा नासिन्नमद्रयं तच्तवं 

परमाथरूपम् , आल्यायते । तं जानते तच्छीला ये त एवम् = प्रागुक्तरीत्या भावामावयो- 
विकल्पगोचरत्वप्रयुक्ता यथाथश्चाग्दभ्यवहारगोचरतया भेदासत्यत्वोपपादनप्रकारिण, असेदं प्रर 
माथरूपमाहूुः; न कर्मानष्ठानाक्षिषं भेदं परमा्थमाहूः । अविद्यापरिकल्पितत्वाद् हि 
मेदो वितथो वैकल्पिकः = विकल्पगोचरः । भि चाऽपि च परस्माद् ब्रह्मणस्तस्वान्यस्वाम्याम् = 
मेदामेदाम्याम् , अनिर्वाच्यानादिसिद्धनीवत्मगतमेदप्रतिमास्कारिणीत्युपपादितं ब्रह्मकाण्डे 
मदावेव विस्तरत इति तत एवावधायंमिति ॥ ७२ ॥ 

तस्मात् प्रागुक्तप्रकारेण कृत्स्नस्य देतप्रपञ्चस्य विकल्पगोचरतया तस्प्रयुक्तः सर्वोऽपि 
शाब्दो व्यवहारोऽसत्याथनिष्ठ इति येन पुंसा अभिन्नात्मसाक्षात्काराभावेन अदेतद्यतचं 
सवेद्धेतपरषञ्चोपश्षमरूपा बिभरान्तिनं लन्धा, सोऽत्र जगति मेदेष्वेव विकल्परूपं तत्प्रयुक्तायथाथ- 
म्यबहाररूपश्चोपप्ठवम् = उपसरग॑म् , उपद्रवमासादयतीत्याह--सामान्यं वेति । 

भयमथः--सवे शब्दा विरोप्यविरोषणमाबापन्नस्वेन व्याद्रत्ताथंगोचरा इति नाभिन्न- 
मव्यादृत्तमात्मतच्वं संस्पष्टं क्षमा इति सर्वोऽपि शाब्दो व्यवहारोऽसस्या्थनिष्ठ एव | 
तदेतदशयति--यस्मातु स्वँ शब्दाः सामान्यं वा सामान्यान्तराद् व्यात्तम् विषं बा विेषा- 
न्तराद् व्यात्तं विरोषवदेव = विरोषणवदेव, व्यावतंकधमवदेव आहुः । तस्मादसत्येषु मेदेष्वेष 
व्यवस्थिताः, न त्वभिन्नेऽग्यादृत्ते आत्मत्वे इति । 

अयं भावः-- सामान्यमपि = साधारणधमोऽपि, सामान्यान्तरात् = साधारणधरमाम्त- 
राव् , व्यावृत्तमेव शब्दैरुच्यते | विरेषोऽपि = असाधारणघमोऽपि, विक्ेषान्तरात् = असा- 
धारणघरमान्तराद् भ्याडृत्त एवामिषीयते । श््दैरित्यसस्येषु भेदेष्वेव शब्दाः कृतपदबन्धा 
स्थिरया इति नामिन्नमद्रयं ब्रह्मत्वं गोचरीकत्ं शक्ता इति ब्रह्मे तरविषयकत्वाद् वित्तय पव 
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संरषट शक्ता इति वितथ एव शाब्दो व्यवहारः । सन्नित्यपि व्यवहारोऽमावप्रति- 
योगी । एवं ज्ञेयं प्रमेयभित्यादशरोऽपि शब्दाः परिकल्पिताज्ञेयादिव्याब्र्तविषया 
इति सवे मेदोपनिपाति शब्दजातम् । तदुक्तं भष्ये--“सामान्यमपि यथा 
विशेषस्तद्रत्" इति । 

विरोषनदिरयहथं वतिः । बिरोषमहति यदसिधानं तद्धिशेपवत्, विशेषो वा 
यत्रास्तीति मत्वर्थीयः । सामान्यो पहितस्य विशेधस्याभिधानं संभाव्येतेति तश्चिवृृत्तये 
विशेषणमेतदिति विरेषेणापि संबध्यते ॥ ५३॥ 

एवं तावन्नीरूपमवस्त्वभावमाभन्नित्य माबामाबयोर्विरो धादयत्तम् । इदानीं 
वेरोषिकनयेन सप्रमं पदाथंममावमाभ्ित्याह-- 

न दमावस्य सद्भावे भावस्यात्मा प्रहीयते । 
न चाभावस्य नास्तित्वे मावस्यात्मा प्रसूयते ॥ ७४ ॥ 

सर्वोऽपि शाब्दो व्यवहारः । सन्नित्यपि व्यवहारोऽभावप्रतियोगी = अभावप्रतियो मिभावविष- 
यकः, तेन व्याद्त्ताथबिषयकतया वितथ एव । एवं ज्ञेयं प्रमेयमिस्यादयोऽपि शब्दाः परि 
कल्पिता ज्ञेयाः, प्रमेयादिव्याब्त्तविषया इति सवं मेदोपनिपाति = मेदाभिधायकं शब्द्- 
जातम् । तदुक्तं भाष्ये--"“सामान्यमपि यथाविश्नेषस्तद्रत्ः इति । 

यथाविरोषो विशोवान् तद्वत् सामान्यमपि विरोषवदिव्यर्थः । अन्न विरोषा षरादेयो 
घर्मिणः, सामान्यं ठु तेषां खाघारणो धमो षटत्वादिरूपः । प्रङृतकारिकायाम्--विदोषवदित्यघ् 
विशेषं धममह ति इति “तदहेति” इति सूत्रेण अर्हां वतिः । धिरोषम्हति यदभिधानं तद्विरोष- 
वदिति वचनक्रियाविरोषणम् | विशेषो बा यत्रास्ति सामान्ये, विशेषे बा तद्विशेषवदिति 
मस्वर्थीयो वा वतिः । विद्येषवदिति। विशेषणस्य सामान्यं वा इत्यनेनैव केवलेन सम्बन्धे 
सामान्योपहितस्य विद्येषस्याभिधानं सम्भाव्यतेति तन्निन्रृये विशेषवदिति बिोषणं बिरोष- 
मित्यनेनापि सम्बध्यत इति ॥ ७३ ॥ 

एवं तावन्निःस्वरूपत्वाद् वस्तु = तुच्छम् , अभावमशित्य मावाभावयोवियेधाधिरो 
धादिकमुक्तम् | 

इदानीं वैश्चेषिकमतेन अभावं सततम पदा्थ॑माभित्य मावाभावयोरविरोधव्यवहारस्य 
अनुपपन्नमाह--न क्यभावस्येति । 

: अयमथः--अभावस्य सद्भावे स्वे, भावस्यात्मा =सवष्पम् , न हि प्रदीयते, प्रहीणं 
विन भषति, अर्थान्तरत्वात् सम्बन्धानुपपर्या विसेघानुंपपन्तेः । अभावस्य नास्तिसे अंसे चः 
भावस्यात्मा न च प्रपूयते = प्रघूतयुतखन्नं भवति । अत्रापि पु्क्त एव देतुरिति | ' 
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भावाद्थौन्तरमभाव इति प्र्वंसस्योपजने किमिति भावो विनश्यति; 
प्रागभावस्य च व्यावृत्तौ किमिति भावो जायते ॥ ५४॥। 

एतदेव दृष्टान्तेन दरढयति- 

न श्राषलेयस्यारितत्वं बाहुलेयस्य बाधकम् । 
न कराबलेयो नास्तोति बाद्ूलेयः प्रकल्पते ॥ ७५ ॥ 

परथगभूतयोभावयोरसंबन्धयोयेथा परस्परस्य सत्तासत्ते न प्रयोजिके, तथा 
भावाभवयोरपि तथाभूतयोः स्यादित्यथः ॥ ५५॥ 

तदैतद्धावाद्थौन्तरस्याभावस्य वस्तुत्वेऽभ्युपगम्यमाने दोषजातमिघ्युप- 
संहरति- 

अभावो यदि वस्तु स्यात् तत्रेयं स्यादिचारणा । 
तत तदमवेऽपि स्याद्विचायेमिदं पुनः ॥ ७६ ॥ 

अयं भावः--मावादर्थान्तरममावो वैजात्यादिति पथग्भूतयोस्तयोः सम्बन्धामावे विरोधा- 

भावादिति मावप्रध्वंसस्योपने = उत्पत्यासर्वे कस्मात् क्रारणाद् मावो विनश्यति; भाव- 
प्रागभावस्य च व्याङ्ृत्तौ = निवृत्तौ सत्यां भावो जायत इत्यत्र किं कारणमिति ॥ ७४॥ 

पूरवकारिकोक्तम्॑द्न्तेन द्रटयति--न शाबलेयस्येति । 
अयमथंः--छाबलेयस्य = शबला चित्रा गौस्तदपत्यं शान्रेयः तस्य असितत्वं स्वम्, 

बादुलेयस्यन्बहुला बहदुग्धप्रदा गौस्तद्पत्यं बाहुडेयः, तस्य बाधकं न भवति । तयोः पृथग्भूतयोः 
परस्परमसम्बन्धेनाविरोधित्वत्। किञ्च, शानल्यो नस्ति-श्चावलेयस्याभाव इति कृतवा बाहुल्यो 
क प्रकल्पते, न प्रसिष्यत्ति न उस्प्यत इति यावत् | अत्रापि स प्व हेतुरिति । 

अयं भावः--वैज्येन प्रथयभूतयोस्त एव सम्बन्धरदितयो मवयो योव॑ सप्वासस्व 
परस्परस्य यथाह सच्वासत्वयोनं प्रयोजके, तथा भावाभावयोरपि तयामूतयोः = पृथम्भूतरयो- 
रसम्बन्धयोः स्यादिति ॥ ५५॥ 

तदेतत्-न श्यभावस्य सदूभावे इत्यादिकं दोषजातं भावादर्थान्तरस्यामाषस्य 
वस्तुत्वेऽभ्युपगम्यमाने, न त्वभावस्यवस्तुस्वे इत्युपसंहरति--अमाबो यदीति | 

भयमथः-- अमावो यदि वैरोषिकादिनयानुसरेण वस्तु स्यात्, तत्रेयम् , न श्यभावस्य 
सद्भावे शत्यादिका विचारण्छ स्थातु । कश्च = तत पव, अभावस्य वस्तुत्वादेव, तदमविऽपि = 
अभावस्याम वेऽपि इदमू-न क्षभाबस्य इद्भव शृत्यादिकं पुनरपि विचायं श्वादिस्यनः- 
नस्था च स्यादिति । 



सम्बन्धसमुदेशः ३२५ 

सप्रमपदाथेरूपेऽभावस्य वस्तुत्वेऽभ्युपगम्यमाने तव्सन्निधानासन्निधानाभ्यां 
भवस्यासन्निधानसन्निधाने न युभ्येते इतीयं चिन्ता युज्यते । तथा च वस्तुस्वेऽभा वस्य, 
तत्राप्यभावान्तरस्य व्यतिरिक्तस्योदयास्तमययोरभावस्य यथायोगं तो न स्याताम् , 
तत्राप्यभावान्तरमि(स्ये)स्यनवस्था च स्यादित्यपि वाच्यम् ॥ ७६ ॥ 

यद् पुनभावप्रच्युतिर्नीरूप एवाभावो बौद्धदृष्टयाभ्युपगम्यते, तदा- 

अवस्तुत्वादतीतं यदू न्यवहारस्य गोचरम् | 
तत्र वस्तुगतो भेदो न निकव॑चनमहंति | ७७ ॥ 

तिरोभवति भावो न स्वभावो नाम कथिद् व्यतिरिक्तो ज्ञायत इति नये 
नेद् विचारणीयं न ह्यभावस्य सद्भाव इत्यादि । भावप्रच्थुतिरूपत्वादभावस्य कथ 
मवतिष्ठेत भाव इति नेदं दुषणमवतरति । प्रागभावव्यावृत्तौ च न मावो जायते, अपि 

अयं भावः--सप्तमपदा्थरूपस्याभावस्य वस्तुत्वेऽभ्युपगम्यमाने अभावस्य सच्वासस्वाभ्यां 
यथासंख्यं भावस्यासच्वसस्वे न युज्येते इतीयं चिन्ता युक्ता भवति। तथा च = तथैव 
अभावस्य वस्तुत्वे स्वीक्रियमाणे तत्राप्यमावान्तरस्य = तदभावस्य प्रतियोगिरूपादमावाद् 
ग्यतिरिक्तस्य उद्यास्तमययोः = सत्वासत्वयोः सतोरभावस्य प्रतियोगिरूपस्य यथाहं तौ = 
उदयास्तमयो न स्याताम्; तत्राप्यभावान्तरस्येत्यनवस्था च स्यादित्यपि भभावस्य वेस्तुस्वे 
वक्तव्यमिति || ७६ ॥ 

यदा तु मावप्रच्युतिः = भावस्य स्थूरत्वात् प्रच्युतिः पृष्ष्मतया तिरोभावरूपा पवा- 
भावपदेन व्यवहियते, तद्व्यतिरेकेण स्वभावो निःसखरूप एष वैमाषिकनौ दवदष्टयाऽम्युपमभ्यते, 
तद् अभावस्य वारतवमेदविरोघादिनिरूपणासदव्वमाह-भवस्तुत्वादिति 

भयमथः--यद् = अभावस्वरूपम् , नौ ददष्टयाऽवस्वुस्वाद् व्यवहारस्य गोचरम् मोच- 
रत्वम् = भावप्रधानो निर्देशः, विषयत्वमतीतम्, तत्न=भभावे वस्तुगतो मेदः प्रतियोगितया 

¢ % © 

भाववस्वृनिष्ठो मेदः = निवचनम् , निरूपणं नाहति । अभावेस्येष तद्गतस्य भावप्रतियोगिक- 
मेदस्यापि अवस्त्त्वादिति हदयम् । 

अथं भावेः--माबो विनाशकसामग्रीमास्लाद्य तिरोभवति = स्थूलत्वात् प्रच्युत्य सक््म- 
रूपतामापदेन्दरियगो चरत्वमतिक्रामति, न स्वभावो नाम कष्ित् तिरोभूतमावाद् -ग्यतिरिक्तः 
पदाथोऽतभूयत इति बोद्धनये सत्कायवादे च न क्यभावस्य सद्भावे इत्यादिकं नेदं 
विचारणीयम् | अभावस्य मावप्रच्युतिरूपत्वात् तितेभूतमावग्यत्तिरिक्ततया अभावः कथमवतिष्े- 
तेति न ह्यभावस्य सद्भावे इत्यदिकमिदं दूषणं नावतरति । एवं पष्वंसवत् प्राममाव- 
व्छङ्ृ्तौ च न भावो जायते, अपिं त्वाविभवति, सदा भविवृरूपत्वात् = सदा विधमानरूपत्वा- 
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तु (आविमेवति सद्ा) भवितृरूपत्वादिति तुच्छरूपोऽभावो वास्तवं नानात्वं नाहंति । 
हत्थं च सवेव्यवदहारातीतोऽसस्वान्नीरूपत्वाद भावो वास्तवभेदादिनिरूपणासह इति 
प्रागेवोक्तमुपसंहतम् ॥ ५५७ ॥ 

इदानीं कायकारणभावानुपपत्ति पूर्वोक्तामनूद्य स्वदशेने विवन्तं सिद्धान्त- 
यितुमाह- 

अपदेऽथं पदन्यासः कारणस्य न विद्यते । 
श्रथ च प्रागस्द्धावः कारणे सति दश्यते ॥ ७८ ॥ 

तपन्तः पूवं का्यलक्षणोऽर्थोऽपदोऽविद्यमानप्रस्यायकोऽसस््वादिति तत्र 
| कारणस्य पदन्यासो व्यापारो नोपपद्यते । जननक्ियावेश्चयोग्यवस्तुभूतकायनिष्ठो हि 
कारणानां व्यापारः पदन्यासः । स चासति कार्यं नास्ति! न ह्यकिञ्िद् रूपमुहिरय 
कारणानि प्रवर्तितुमु्सहन्ते, असत उदेरयत्वायोगात्। सत्वे तु कारणानुपपत्ति- 

| ह र [व ध ९. 

दिति ठच्छरूपोऽभावो वास्तवं नानात्वं नाहंति, संदसतोरुपरागासंभवात् । इत्थं च सवग्यवहार- 

तीतो भावोऽवस्तखनिःसखरूपल्वाभ्यां बास्तवमेद विरोधविरोधादिनिरूपणासह इति प्र गेवोक्त- 

मश्रोपसहतभिति ।॥ ७७ ॥ 

इदानीं कायंकारणमावानुपपत्ति पू्ोक्तामनू्य स्वदश्चंनेऽताखिकोऽन्यथामाषो विवेते 
इति लक्षणरुश्चितं विवक्तं सिद्धान्तयितमाह --अपदेऽयथं इति । 

अयमथः-- उत्पत्तेः प्राग यतोऽर्थः अपदः = असाद विद्यमानप्रत्यायकपद्ः, अत- 
स्वघ्रर्थेऽसद्रपे कारणस्य पदन्यास उत्पर्यनुकूलो व्यापारो न विद्यते । अथ च किञ्चोद्पत्तः भाक्. 
कारणे विद्यमाने सति कायस्य प्रागसद्धावो दश्यते, अतः अपदेऽ्थं पदन्यासः कारणस्य न 

बिद्यते इत्येवं पूर्वा प्रव्युत्तयाद्धस्य हेवत्त् काव्यलिङ्गमिति । 

अयं भावः- उत्पत्तेः पव" कार्यरूपोऽर्थोऽपदोऽविचयमानप्रस्यायकपदोऽसचखवादिति देवौ 
स्त्र तथाविधेऽथं कारणस्य पदन्य्रासो व्यापारो न विद्यते = नोपपद्यत हत्यर्थः । धातूनां शक्त्या 
क्षणया चानेकार्थतवात् । जननक्रियासम्बन्धयोग्ये वस्तुभूते कायं हिं कारणानां सतां व्यापारः 
पदन्यासः । स चोत्पत्तेः प्रागसद्रपे कार्थं नास्ति| नहि निःस्वरूपमुदिश्ष्य करणानि सद्रपाणि 
प्रमत्तिवुुत्सदन्ते। सदसतोस्पसगायोगेन, असत उदेश्यत्वायोगात् ।! कायस्योपपत्तेः पच 
सस्षे तरु कारणस्य व्यापारानुपपत्तिः, फलमाबादिप्युक्तं प्राक् । यदि ठ॒विनियोक्तृञ्ुदधनुः 
संधानम् == विनियोक्॒ः कायें कारणस्य प्रयोक्तुः पुरुषस्य यत्काय विषयक्तं बुद्धथाऽनुसन्धानम् , 
तदेवायेपातु कायं कारणस्य पदन्यास ईत्युच्यते, सोऽप्युखत्तः प्रागसद्रपे काय कारणस्य सतोऽ- 

संभवी । किञ्च, जडस्य कारणस्य विनियोक्तृहुदधरतसंधानरूपः पदन्यासो सुतरां न संभवति, 
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रिद्युक्तम् । अथ विनियोक्तबुद्धथसुसंधानं काय कारणस्य पदन्यासः, सोऽप्यसत्य- 
सम्भवी । जडस्य च कार^+स्य सुतस कायं पद्न्यासोऽयं नास्ति । ददयते च कस्मि- 
शिद्धतो सति कायंमिति तरेव यदेव तच्त्वमेवं प्रतिभासमानम्, न तु वास्तवो देतु- 
फरुम)वः कथ्चिदित्यथेः ॥ ५८ ॥ 

भ ६4 ९ 
अथोत्पत्तेः पूवं प्रागवस्था भावस्येति नापदस्तवानीमसावथ इद्युच्यते, तत्रा- 

प्याह- 
का तस्य प्रागवस्थेति वस्त्वाश्चितमिदं पुनः| 
गवस्थेति नं तद् दयमप्यस्त्यवस्तुनि ॥ ५९ ॥ 

उत्पत्तेः पूवे" कायस्य का प्रागवस्था इतीदं चोद्यं वस्त्वाभितं वस्स्वारम्बनमेतत् 
प्यनुयोगषूपमित्यथः। तथा हि प्रागिति चावस्थेति चेतद् द्रयमत्र पयेनुयोगे 
न चेतद् द्थमप्यवस्तुनि । देशतः कालतो वा पूवं तस्याभावे नीषू्पे देशकाल- 

अनु्॑घानस्य चेतनधमत्वात् । हश्यते च कर्सिमिधिद् देतौ उ्पत्तेः प्राक सति उव्पद्य- 
मानं कायमिति तत्रेव यदेव त्वं कायकारणमावस्य नियामकम्, एवं अ्तिभासनम्र = कायतया 

कारणतया च प्रतिभासनम् , तेनैव प्रातिमासिकस्य कायकारणभावस्योपपत्तिः, न त॒ वास्तवो 

हेतुफलमावः = कायंकांरणमावः, कथिदिस्यथं इति }} जल ॥ 

अथोत्पत्तेः पूवं चाभाव्य प्रागवस्था सूषष्मसेनानमिव्यक्ता, सैव श्वटो जायतेः इत्यादो 
घटादिपदेन कत्त तया असिधीयते जनिक्रियायाः पूवं वतेमाना इति तदानीं नासावथऽपष्् 
इत्युच्यते, तदाप्याह~-का तस्येति 

अयमर्थः--यत इदं पुनः--दइदं त॒ प्रागिति पूवकालः, अवस्थेति चेदं इयं वस्त्वा- 
भितम्, अत उत्पत्तेः प्रागसतस्तस्य भावस्य क्रा प्रागवस्येति उच्यते । पूर्वार्धोक्तमथस॒त्तरारघन 
विशदीकयेति, हि = यतः, प्रागिति पूव॑कालः कालान्तरपेक्षः, अस्येति चावस्थात्रपेश्वा, अत 
एतद् द्वयमपि अवस्तुनि = उस्पत्तेः प्राडनिःस्वरूपे भावे नास्ति इति । यद्ध पूर्वाधस्यान्या 
व्याख्या । का तस्य मावस्य प्रागवस्था इ तीदं पुनः--ईद्ं त॒ पयंनुयोगरूपं वस्त्वाधरितम्, भावस्तर 
उत्पत्तेः प्रागवस्वु, अतस्तत्र नायं प्रश्नः सम्भवतीति भाव इति | 

अयं मावः--उव्पत्तेः एकं कायस्य का प्रागवस्था इतोदं चोद्यं पयंनुयोगरूपम् = 
प्ररनरूपम् , वस्स्वाभितम् = वस्ठविषयकम् । तथाहि---अत्र पर्यनुयोये प्रागिति चैतद् दयमस्ति । 
न चैतद्रयमपि उद्पत्तेः प्रागवस्तुनि काथ संभवति । देशतः कार्तो वा पूवतस्योदसेः 
प्रागभावे नीष्पे = असद्रुपे कर्ये, देशकालायोभिन्यसंभगत् । श्वस्थेति चावस्थातार्- 
माश्रयस्वेनपिक्षयते । न चावस्थाता कश्चिहुत्पत्तिपूवंकारान्वयो विद्यत इत्यसच्वमेव तदानीं 
कायस्य । पए्वमसत्कायवादिवेरोषिकादिनये कायस्य प्रागसत्तवाद् एतत् = का कार्यस्य प्राग- 
वृस्थेति प्रदनरूपं ने युभ्यते। सत्कायवादिग्नांस्यादिनयेऽपि प्रागिच्यस्य प्रश्नघट्कस्या्था 
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योगायो गिन्यसम्भवात्। अवस्थेति चावस्थान्नपेश्चम् | न -चावस्थाता कथ्चिदन्वयी 

निद्यते पूरवमित्यसच्वमेव तन्न । एवमसत्कायंनये प्रागस्तस्वादेतन्न युञ्यते । 
कार्य नयेऽपिं प्रागथीनुपपत्तिः, इदानीमपि स्वादू भावस्य । अत एव च 

जन्मायोगादवस्थाचृहूपाभावः । केनचिद् रूपेण जनने तदपेक्षया प्राप्रमसतो जन्म । 
तथा च तत्राप्यपदोऽथंः ॥ ५९ ॥ 

विनाशेऽप्यसच्वमेव नीरूपमगोचरो वाचो भावस्येव्याद- 

न चोध्वंमस्ति नास्तीति वचनायानिबन्धनम् । 
अलं स्यादपदस्थानमेतद्वाचः प्रचक्षते ॥ ८० ॥ 

भ्रच्युतेरूभ्व निरस्वयध्वं सादसति भवभागेऽस्ति नास्तीत्यभिधानाय न 
समथ वस्तु । सांख्या हि तदानीमप्यस्तीति व्यवहरन्ति, तश्च न युक्तम् । कुतः ? 
भनिबन्धनं यतः । वचसे निबन्धनमुपरभ्यमानता ¡ सा च ध्वस्तस्य नास्तीति शब्दा- 
गोचरमनिबस्धनमसन्त्वमिति पुवीपरावस्थयोरव्यवहार्यो भावः ॥ ८० ॥ 

नुपपत्तिः । इदानीमपि = उत्पत्तेः पू्व॑मपि, मावस्य शाश्वतिकत्वेन सत्वात् । अत एव च = 
दादवतिकत्वादेव च, जन्मायोगादवस्थातृकूपामावः, शाईवतिकत्वेन परिणामाभावाच्च। 
केनचिद्रूपान्तरेण जनने तु तदपेक्षया = प्रागवस्थाया आश्रयत्वेनावस्थाचपेक्चषया, अवस्थातुश्च 
तदानोमभावात् प्रासपुतपत्तः प्रागसतो मावस्य जन्म । तथा च सत्कायेवदेऽपि उत्ते 
परागपदोऽथं इति ॥ ७६ ॥ 

स्थित्यनन्तरं मावस्य विनाश्चाभ्युपगमेऽपि निःस्वरूपमसत्छमेव तस्य तदानीमिति । 
तदानीं बाचामगोचरो भाव इत्याह--न चोध्व॑मस्तीति | 

अयमथः-- जातस्य भावस्य स्थितेरूभ्वं विनष्टं वस्तु असित नास्तीति ,षचनायारं न च 
स्यात् , यतस्तदानीमनिबन्धनं तत् | न निबन्धनमनिबन्धनमिति तत्पुरुषः । उपलम्य- 
मानतानुपरभ्यमानत्वयोनिबन्धनं कर्मरूपं निमित्तं न भवति, अस्वात् । अत एतत् = विषं 
वस्तु वाचोऽपदस्थानम् = पदन्यासस्यागोचरम् , प्रचक्षते त्रय्यन्तविदः = मायामयं जगदित्ति 
वादिन इति । 

अयं भावः--भावस्य सृक्ष्मरूपात् प्रच्युतेरूध्व॑म् = उप्पत्ेरूभ्व॑म् , स्थितिव्यवधानेन 
निरन्वयध्वं सात् = उपादानकारणे सू्षमात्मना स्थित्यसमानाधिकरणात् सथूलरूपध्वंसात्, 
सर्वायु क्रियासु भावोपहितस्य कत्तु रूपस्य बरह्मणो मावभाये तदानीमसति अस्ति नास्ति श्त्यभि 
धानाय न समथं वस्तु | खांख्या हि तदानीमपि अस्तिमाव इति व्यवहरभ्ति, सतकायवादा- 
भ्युपगमात् । तच्च न युक्तम् , यतोऽनिबन्धनम् | वचने निबन्धमसुपरम्यमानता, तस्याश्च 
निबन्धनं तदानीं विधमानं वस्तु । उपलभ्यमाना च ध्वस्तस्य नास्तीति शब्दगोचरमनि- 

धनमघत्तमिति पूपरावस्थयोर्तितवनास्तत्वाम्यामव्याहायो माव इति ॥ ८० ॥ 



सम्बन्धसमुदेराः ६२९ 

अत्यद्खुता त्वियं बत्तियेदमागं यदक्रमम् । 
भावानां प्रागभूतानामात्मतस्वं प्रकाद्यते ॥ ८१॥ 

सदसत्पक्षभेदेन वास्तवस्य कायेकारणभावस्य निराङ्रतत्वादुपपत्तिशुल्य- 
याऽऽश्चयंभतया व्या व्यापारेण काय प्रागषं निरंश इ्रित्येवाक्रमं करिमश्िन्नियते 
सति ददयत इति प्रतिमासमत्रसारः कायंकारणभावो वितथो वेकल्पिकोऽविद्या- 
नेत्रेयथायथं वि कल्पनान् । एकस्य तच्वादप्रच्युतस्य मेद नुकारेणासत्यविभक्तान्यरूपोप- 
माहिताशूपविषतंः पस्माथं इत्यथः । अव्पद्पुतेयं वृत्तिः ¦ कासावित्याहु-पदभाग- 
मिद्यादि। इध्येवं पदसमन्वयः । यद्रा यस्यां वृत्तो सत्याम् अभागं निरशमर , अत्त एव 
अक्रमं तत्त्वं भावानां प्रकाश्चत इति संबन्ध. ¦ सांशत्वे सति क्रमेणो पजने बिदछम्ब्य 
वृत्तः कारणसामथ्यवधारणान्नाश्चयैमिदं भवेत्। यतस्तु श्चटित्यपदमक्रममेव सवेवादि- 
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मध्यावस्थायामेव केवलं भावो दश्यते, तथा च “आदावन्ते च यन्नास्ति बत॑मानेऽपि 
तत्तथा इति न्यायेन मध्येऽप्याविद्यकत्वादसन्नेव भाव इत्याह -- अत्यदूुता इति । 

अय्रमथः--प्रागमूतानाम् = प्रागसताम्, मावानां कायभूतानौ यद्भागम् = यदनंशम् , 
यदक्रमम् = यत्करमरहिवम् , आस्मतच्वं स्वरूपम् , उत्पाद विनाश्चयोमेभ्ये प्रकाश्चते इतीयं त्वद्- 
भुताया अविद्याया अदूयुता बृत्तिः, व्यापारः । यद्वा--अन्तःकरणस्याद्भुतविकल्पाख्या इत्तिः । 

अत्र च दृत्तरदूयुतत्वमसदथैः प्रकाशनमेवेति । 

अयं मावः--सत्कार्थमिति सांख्यानां पक्षः, असत्कायंमिति नैयायिकवैरेधिकयो- 

रिति पद्मेदमाभ्नित्य व्रास्तवस्य कायंक्रारणमभावस्य प्राङ्निराक्रतत्वादुपपत्तिरदितथरा आश्चय- 

भूतयाऽविद्राद्प्या अन्तःकरणब्स्या वा विकल्पाख्यया बस्या व्यापारे प्रागद्षटं निरंशं काय 
कस्मिञिन्नियते, तत्कारणे सति दश्यते इति प्रतिभासमात्रसारः कायकारणमावोऽसस्यो विकल्प- 
विनि्मितः। अविद्यावश्षगैयेथायथं विकल्पनात् । एकस्य तच्वादधच्युतस्य = कूटस्थस्य 

मेदानुकाररूपा असत्यत्रिभक्तान्यरूपोयग्राहिता = असत्यमविभक्तञ्च यदन्यरूपमपिष्ठानाद् मिन्न- 
रूपं तदुपग्राहिता, तदुपादानं तद्रूपेण भानं विवक्तं इत्येवात्र परमाः । अत्यद्भुता कासो 
वृत्तिरित्याशङ्कयाह --यदभागमित्यादि । यद्वा यस्यां वृत्तौ सव्याममागम् = अनं्चम् , अत- 

एवाक्रमं मावानामात्मतं प्रकाशत इति सम्बन्धः । कायंरूपस्य भावस्य सांशतवे सति क्रमेणो 

पलने कारणस्य त्रिरुम्बेनोत्पस्यगुकूटे व्यापारे सति कारणसामर्यादिदं जायत इत्यवधारणा- 

न्नाश्चयमिदं मवेत् । 

यतस्तु सवंबादिमतेऽपि अपदम् = अभागत्वाद् युगपदेव, अभागत्वादकरममेव 
कार्यमाजायते, अतः कारणभ्यापारस्य विचारागोचरत्वात् । तथा = मभमागमक्रमश्च, 

४२ 
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मतेऽपि कायंमाजायते, अतः कारणव्यापारस्य बिचायेतानुपपत्तेः, तथा प्रकारोऽविद्ा- 
वशादार्चयभूतो रूढः ॥ ८१ ॥ 

तथा हि- 

विकल्पोत्थापितेनैव सर्वो मावेन लोकिकः | 
खुख्येनेव पदार्थेन व्यवहारो विधीयते ॥ ८२ ॥ 

मध्यावस्थाभावि हर्यमानं रूपमपेक््य पूर्वापरा वस्थापरिकल्पनया क्रमिकस्वे 
सति कायंकारणभावेन भावाभावरूपतया बवाऽविचारितसिद्धो लोकव्यवहारो रूढः । 
एवमन्योऽपि यः करिचद् व्यवहारः, स सवेस्तस्वतो बहिर्वि्यमानस्य वस्तुनो भिन्न- 
स्यामावादनादिमिथ्याम्यासवासनावशोपजात एव॒ सांवरतस्तत्वाध्यवसायादसात 
इवाविधाभ्रवृत्तिरूपे जगति प्ररूढः । परमाथंतस्तु न भेदो नाम परिदद्यमानः सव्यः, 
अपि स्वह्यमेव तन्त्वम् ॥ ८२ ॥ 

भि 

प्रकाशचोऽविदयावशादाश्चग॑भूतो रूट: =पूवपूवंतथाप्रकाशजनितवासनाग्र्ादिदानीमपि प्रसिद्ध 
इति ॥ ८९ ॥ 

तदेव दर्श॑यति-विकल्पोव्थापितेनैवेति । 

अथमर्थः-विकल्पोत्थापितेनैव असच्वाद् विकल्पासमिकया = अन्तःकरणदृत्या उत्थापिते- 
मैव = उपरस्थापितेनैव, प्रतिभासितेनैव, न ठ वास्तवेन भावेन मूखयेन पदाथंनेव, वस्तुभूतेन 

पदारथेनेव, सर्वौ लोकिको व्यवहारो विधीयत इति । वैदिकस्त्वोपनिषदोऽद्वितीयव्रह्मविषयको वाग्- 

ञ्यवहारो मुख्येन पदाथन ब्रह्मणा बिघोयत हत्योपनिषदो वागम्यवहायेऽत्र दृशन्ततयोपात्तः। 
कम॑ काण्डोयप्तु वाव्यवहारो वैदिको न लौकिको मेदविषयकत्वाच्चासदूवस्तुविष यक एव, 
यद्यपि = तथापि सोऽपि छोकिकपदेनात्र विवक्षितः, लछोकसिद्धक्रियाकारकादिभेदमादाय प्रत्त 
त्वादिति । 

अयं मावः--मध्यावस्यामाविदश्यमानम् , मावस्य स्वरूपमपेष्य पू्परावस्थापरििल्प- 
नया भावस्य क्रमिकत्वमाभिस्य कायं कारणमाषपरिकल्पनया, एकस्मिन्नेवाद्वये वस्तुभूते अधिष्ठाने 
ब्रह्मणि विवत्तगोचरीक्ृतमागभावमेदरूपतया बा अविचारितसिद्धो लोकव्यवहारोऽनादिवास्तना- 
वशाद् रूढः । एवमन्योऽपि यः कश्चिद् व्यवहारः, स सवेस्तत्वतो बदिवि्यमानस्य वस्तुनो 
सिन्नस्यामावादनादिमिथ्याप्रस्ययाभ्यासजनितवास्षनो बशोपनात एव साद्त्तः = आविद्यकः तत्व- 
भूतेन बह्मणाऽधिष्डनेन सरह तादाल्मयाध्यासादसांड्त्त इव = अनाविद्यक इव, तावक इव 
अविद्याक्राय॑रूपे जगति प्ररूढः । परमाथंतस्तु विकल्पे परिदस्यमानो मेदो न सत्यो नाम, 
अपि वद्यं ब्रहैव त्वमिति ।॥ ८२॥ 
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अविद्यानेत्रेरेवमविद्याख्यतच्छक्तिव शाद वधायेत इत्याह- 

भावराक्तिमतदचेनां मन्यते नित्यवादिनः 
मावमेव क्रमं प्राह्ुनं मावादपरः कमः ॥ ८३ ॥ 

नित्यमदयं ब्रह्मतत्त्वं ये बद्म्ति, ते भावस्य परस्याद्रयस्य ब्रह्मण एवेवेविधा- 
मनादिजीवार्मगतां शक्ति मन्यन्ते । यद्बशात्तिरोधाय तत्तवमतत्तवेन भेदेन व्यवहारः 

क्रमिकः अक्रमेऽपि ब्रह्मणि सेद्ावभासनमविद्याकरतम् । तत्रेव क्रमाभासनं काराख्य- 

स्वातरू्यशक्तिकतम् । ते च शक्ती न च्रह्यणो भावात् परमाथतो भिन्ते इति स 
एव तन््वत एवं चकास्ति, अन्यस्य तदतिरेकिणो भासमानतानुपपत्तेः। भास- 
मानस्य प्रकाशात्यतिरेकादप्रकारस्य तदयोगादिव्यन्यत्र निर्णीतम् । तथा च बह्य- 
मयभावोपधानेन क्रमस्यावभासनाद्ः व्यवहारे भावन्थत्तिरिक्तं तस्य न किचिद् रूप- 
मिति देतुहेतमद्धाबेन योजनादपौनरुक्त्थम् ॥ ८३ ॥ 
(गपि 8 त 1 | [. । कषः प 

नित्यमद्वयं ब्रहैव अविद्याखयव्रह्मशक्तिवशादविद्यानेतरैः पुरुषैः एवम् = मावभाव- 
भेदेन, अवधायते इत्याह-मावशक्तिमिति । 

अयम्थः-अतस्च = अत एव, कायकारणभावेन भावाभावरूपतया वा लोकम्यवहारस्या- 
विचारितसिद्धत्वादेव, ये नाम अद्वये ब्रह्मणि मावामावत्रतिमाससूपां मावशक्तिम् = भावस्य 
ब्रह्मणोऽविद्याख्यां शक्तिं नित्यवादिनः = नित्याद्यब्रद्यवादिनो मन्यन्ते! यद्वशात् तिरोधाय 
तच्वमतस्वेन मेदेन व्यवहारः । अक्रमेऽपि बक्मणि अविद्यया कल्पितमावानां क्रमिकत्वन्यव- 
हारोऽपि बरह्मणः काराख्यस्वातन्त्यश्चक्तिक्रेत एव । 

ते च शक्ती वस्वुतो बरह्मणो न भियेते तदाह-भावमेव क्रमं प्राहुरिति । कमं भावमेव 
च ध ४५ 

ब्रह्मरूपं प्राहुः । यतो न ब्मरूपाद् भावादपरोऽन्यः क्रमो नाम पदाथः । अद्ये ब्रह्मणि सवस्य 
क लिपितस्वादिति । 

अयं भावः-““एकमेवादितीयं ब्रहम, नेह नानास्ति किञ्चन इत्यादि श्रुतिशतवशाद् नित्य- 
मद्यं बरह्यतस्वं ये वदन्ति, ते भावस्य परस्याद्यस्य ब्रह्मण एवेवं विद्यामनादिं बह्यासिन्नजीवात्म- 

गतां शक्ति मन्यन्ते, यद्वशात् तिरोधायतत्वमदयं ब्रह्मरूपम् , अतस्वेन भेदेन क्रमिको व्यवहारः । 
नित्यत्वादद्यत्वाच्च अक्रमेऽपि ब्रह्मणि येदावमास्नमनाद्यविघारूपव्रह्मशक्तिङतम् । त्रैव = 
अद्वये ब्रह्मण्येवादतम् , क्रमामासनं बरह्मणः कालख्यस्वातन्न्यशक्तिङृतम् , ते च शक्ती न 
ब्रहमरूपाद् भावाद् परमाथंतो मिन्ने इति | ब्रह्मरूपो भाव एव भेदेन क्रमवत्तया च चकास्ति, 
ब्रह्मातिरिक्तस्यान्यस्य जडतया भासमानलखानुपपत्तेः । भासमानस्य प्रकाशानतिरेकादप्रकाशस्य = 
जडस्य, मातमानत्वायोगादित्यन्यत्र द्वितवादिभन्येषु निरूपितम् तथा च ब्रह्मरूपभावस्य 
उपाधिरूपतया व्यवहारे क्रमस्यावभासनाद् ब्रह्मरूपभावःयतिरिक्तं व्यवहारस्य तदूगोचरस्य क्रमस्य 
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अत्र क्रमप्रतियोगि योगपरयमपि तथा प्रतिभानमाच्रभिव्याद- 

कमात्न योगपद्यस्य कथिद् मेदोऽस्ति तत्वतः । 
यथेव भावान्नाभावः कथिदन्योऽचसीयते ।॥ ८४ ॥ 

एकमेव तच्वमविद्ानेत्राणामपारमनवयच्छिन्नमश्चक्यप्रतिमासमिति स्वगत- 
देरकारपौवौ पयौध्यारोपेण सक्रममाभाति ¦ पदाथोन्तरसाचिव्येन चाक्रममिति 
भावतः क्रमाक्रमौ न स्तः। यथा मावाभावाविद्युक्तम् । क्मामावौ यौगपद्यम् । 
क्रमश्वोक्तदिशा नास्यां भावादित्यभावस्य पूवं भावाद् सेदस्य वस्तुत्वस्य च निषेधाद् 
योगपद्यमपि तदात्मकं न किञ्चिदिव्यभावदृष्टान्तेन ध्वनयति | भावोपधानेन च 

प्रतीयमानसाद् भावान्तरसादहिव्यं भावस्यास्मेव । तन्न्याय्यम् , न हि साद्य नाम 

सदहितादन्यद् विवेकेनावधायते ॥ ८४ ॥ 

॥ / नि +, 

च तत्रैवाभिधाख्यव्रहमशक्तिकलिपितस्य न वास्तवं किञ्चद्रपमिति देददेठमद्भावेन = कारिकायाः, 
तृतीयपादाथंस्य देतुमसेन चवुथंपादाथस्य च हेतुत्वेन, योजनादपौनसकस्यमिति ॥ ८३ ॥ 

अन्न = व्यवहारे क्रमप्रतियोगि = क्रमवियेधि यौगपद्यमपि तथा यौगपचेन प्रतिमान- 
मात्रम् , न ठ वस्तुसदित्याद--क्रमान्नेति | 

अयम्थः-- यौगपद्यस्य पदार्थान्तरसाहित्यरूपस्य, त्वतः = वस्तुतः, क्रमात् स्वविरोधिनः 

कचिद् मेदो नास्ति । यथेव = यथाहि मावादन्योऽमावो नाम कश्चित् पदाय नावसीयते = 
न निश्चयेनाधिगम्यत इत्युपपादितं प्रागिति । 

अयं मावः-- एकमेव तत्वमपारमपरिच्छिनञ्च दिग्देशकारनस्तुभिरविद्यानेत्राणां पुंसां 
न शक्यप्रतिमासभिति । स्वाध्यारोपितदेश्च कारपरौर्वापर्याध्यारोपेण सक्रममाभाति । पदार्थान्तर 
साहित्येन च तदेवक्रममाभातीति भावतः वस्तुतः, क्रमक्रमौ न स्तः अविद्यया ब्रह्मण्य 
ध्यारोपितल्ात् । वथा भावाभावावि्युक्त प्राक.। क्रमामावो यौगपद्यम् । शमद्चोक्तदिश्षा = 
समनन्तरकारिकोक्तदिशा, भावरूपाद् ब्रह्मणो नान्य इत्यमावे पूव भावाद् भेदस्य वस्तुत्वस्य 
च निषेधाद् यौगपद्यमपि क्रमाभावास्मकं न किञ्चिद् मावब्यतिरिक्तमिस्यमावदृष्टान्तेन ध्वनयति, 
भाबोपाधिरूपतया च प्रतीयमानल्वाद् भावान्तरसाहित्यरूपं यौगपद्यं मावस्यात्मेव । उपाध्यु- 
पाधथिमतोरव्यतिरेकात् । एतच्च न्याय्यमेव } नहि साहित्यं नाम सहितादन्यदूविषेकेनाव- 
धायंत इति ॥ ८४ ॥ 
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ननु कमेण छृतं युगपत् कृतमिति भेदेन प्रतीयेते क्रम क्रमाविव्याराङ्कयाह- 
कालस्याप्यपरं कालं निदिशन्त्येव लोकिकाः । 
न च निर्दंशमान्रेण व्यतिरेकोऽचुगस्यते॥ ८५ ॥ 

अद्य भवोऽद्यतनः काठः, इवो भवः इवस्तनः कार इति लोके व्यपदेशा- 
दवि्मानोऽद्यतनोऽनयतनोऽदयतनेऽप्य्यतनोऽस्तीत्ि छङूविधौ भाष्ये वचनादिस्येवं 
समुदायावयवमेदपरिकल्पनया काठतन्त्वस्य कस्ये बाधाराघेयभेदेन निदशो दृष्टः। न 
चेतावना वस्तुतः कारो भिद्यते, वैकल्पिकस्वाद् सदस्य । एवं कमाक्रमयोग्य तिरे 
केण निदृशेऽप्रि न तन्त्वतो भावात् परस्परतश्च मेद इत्यथः ॥ ८५ ॥ 

एतदेव पोषयति-- 
आधारं कल्पयव् बुडया नामावे व्यवतिष्ठते । 
अवस्तुष्वपि नोत्पक्ा कस्यचित् प्रविवभ्यते ॥ ८दै ॥ 

शत्रोरभावे सुखम् , सुद्टदभावे दुःखम् ,जरातिवगंस्य रागादिक्डेरशराशेरयुत्पत्ता- 
वभावे निवीणं मोक्ष इव्येवमादौ व्यवहारे सप्रम्यन्यथानुपपत्या अभावि परिकल्प्याधार- 
0 त „कि । त त कभक [| 0 

नन्विदं क्रमेण कृतम्, इदं युगपर्कृतमिति भेदेन प्रतीयेते क्रमाक्रमाविति, कुतस्तयो 

रभेद् इत्याशङ्कघाह काट्स्यापीति 
अयमर्थः--छोकरिकाः पुरुषाः काच्ध्याप्याघेयत्वेन सम्बन्धिनमपरं कारं निर्दिशन्त्येव, 

अद्य भवोऽद्रतनः कालः, श्वो मव: स्वस्तनः काठ इति । किन्त्वरेन निदंशमन्रेण--व्यतिरेकः, 
दयोः काण्योरभैदो वस्तुभूतो नानुगम्यते, न प्रमेयल्वानुगतः प्रतीयते । अचर सेदस्य "राहोः रिरः' 
इतिवद् वैकल्पिकत्वादिति । 

अय माबः--अद् मवोऽद्यतनः, काः, इवो भवः, इवस्तनः कारू इति रोके ग्यवहारात् , 
भविद्रमानोऽद्यतनोऽनद्यतन इति, अद्यतनेऽप्यद्रतनोऽस्तीति च छ्ड्विधौ माष्ये वचना- 
दित्येवं कातच्वस्येकस्यैव समुदायावयवसेद परिकल्पनयाऽऽघारावेयमेदेन निदेशो दृष्टः} न च तेन 
वस्तुतः कारो भिद्यते, प्रागुक्तरीत्या ब्रह्मणः खातन्न्यशक्तिरूपस्य कास्येकतवेन तदूमेदस्य 
चेतसो बिकल्पव्त्तिप्रभवस्वात् । एवं क्रमाक्रमयोन्थ॑तिरेकेण निदशेऽपि न तस्तः = बक्षणः, 
भावात् = घयादितः, परस्परतश्च मेद इत्यथ इति ॥ ८५ ॥ 

भेदस्य वैकल्पिकत्वमेव पोषयतति--आधारं कल्पयनिति ¦ 
अयम्थंः--शतरोरभवे सुखम्, सुद्धदभावे इःखम् , रागादिक्लेशपञ्चकस्याभावे निर्वाणं 

मोक्चरूपभिस्यादिव्यवहारे कदिचिदमावं सुखाद्याधारं कल्पयन्नप्यभावे सुख(याघेयं नावतिष्ठते = 
नावस्थापयितुमीष्टे। अत्रावतिष्ठतेरन्तभावितण्यथेत्वात् ] यद्वा अभावे शचुयुद्दो- 
सुखदुःखाद्याधारं तदाधारत्वम् । अत्र भावप्रधानो निदं शः । 

कल्पयन्नपि कश्चिदभावेऽधिकरणभूते नावतिष्ठते = सुखादेरवस्थितिमाघेयत्वं न रमते | 
यत्न पक्षेऽतिष्ठतेरवस्थितिकमंके छामे लक्षणा । किञ्च, कस्यचिदपि पुदषस्यावस्वुष्वपि सशश्ज्ञा- 
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शक्ति सुखाद्याघेयं न कश्चिदवतिष्ठते । अन्तभीवितण्यथत्वान्न कश्चिद्वस्थापयितुमुत्सहत 
दस्यथः। कल्पयन्नपि वाधारभावं न कश्चिद् सावेऽधिकरणभूते स्थितिमाधेयत्वं लमते। 
न तत्रास्य पदबन्ध; वस्तुतः, अथ च कल्पयन्तीत्यथः । नीरूपस्य सवेसामथ्यं- 

विस्हङश्चणस्याभावस्याघेयं प्रति स्थिव्याधारभावयोगात् । उस्प्रक्य स्वाधार 
भावमेवं व्यपदेशः प्रवतेते। एवमङ्खल्यमरे करियुथश्चतमास्त इत्यादि चोसरेक्षया- 
भिधीयमानं द्यत इति नास्ति विकल्पानामभूमिः ॥ ८६ ॥ 

यत एवम्- 
तस्माच्छुक्तिविभागेन नित्यः सदसदात्मकः | 

€ ४०२ १० 
एकोऽथंः राब्दवाच्यत्वे बहुरूपः प्रकाराते ॥ ८७ ॥ 

श) "निम ज त "द पमेितनवनेनिकितवेत 

दिषूसपरक्षा = विकल्पपूवंको व्यवहारो न प्रतिवध्यते, तथा च व्यवहृतं नैषधीय कविनिबद्धवकतू- 
प्रोट) क्तिसिद्धं कविभिः- 

अस्य क्षोणिपतेः पराधपस्या रक्चीङकृताः संस्प्या 
प्रज्ञाचक्षुसवेश्यमाणतिमिरपख्याः किराकीत॑यः | 
गीयन्ते स्वरमष्टमं कख्यता जातेन बन्ध्योदराद्, 
मुकानां प्रकरेण कूमरमणीदुग्धोदधे रोदसि ॥ इति । 

अयं भावः-रत्रोरभवे सुखम् , युद्दमवे दुःखम्, रागादिक्टेशयाश्िरूपस्य जीवा- 
रातिवर्गस्य आव्यन्तिकनिव््तिहूपेऽभावे मोक्षरूपं निर्बाणमितवेवमादो ग्यवहारेऽमावे आधार- 
रूप्रकारकराक्ति विना सप्तम्यन्यथानुपपच्या तत्राधारशक्ति परिकल्प्यापि कथित् तत्र सुखादि- 

रूपमाघेयं नावतिष्ठते = नावस्थापयितुसुत्सहते दत्य थः । अत्रावतिष्ठतेरन्तमावितण्यथत्वात् । यदवा 
कशचित् प्रागुक्तप्रकारकेऽभवेऽधिकरणभूते आधारम्, मवप्रघाननिददयादाधारभावम् , 
केल्पयन्नपि = विंकल्पयन्नपि तत्र सुखादेः स्थितिमाधेयत्वं न कमते । मत्र रश्रणा प्रागुक्तरीत्या । 
तत्राभावे आधेयतया सुखादेन पदन्यासो वस्तुतः, तथापि लोकाः कल्पयन्तीत्यथः । निःस्व- 
रूपस्य सव॑ंसामथ्य॑विरहितस्याभावस्याधेयं प्रति स्थित्याधास्तायोगात् | तथाल्रभावस्य 
सुखाय्याधारस्व्रतपेक्ष्य = विकल्प्य, एवं व्यवहारः प्रवतेते शघ्नोरभात्रे सलम्” इत्यादिरूपम्। 
एवम् “अंगुल्यप्रे करियूथशतप्रास्ते' इत्यादिकमपि विकल्प्याभिघीयमानं दद्यत इति नास्ति 
अभूमि्विकल्पानामसतोऽपि गोचरयतामिति ॥ ८& ॥ 

सवस्य वैकल्पिकत्वं प्रसाधितुुपसंहरति-- तस्मादिति । 
अयमथः--तस्मात् = सवव्यवहाराणां पूर्गीक्तरीत्या विकह+प्रभवत्वेनासदूबिषयक्सात् , 

नित्यः कूटस्थो निविकार. = सदसदात्मकः स्वस्मिन्नविद्ाकल्पितमावाभावतादास्म्याध्यासाप्नः, 
एकः सवविधमेदद्यून्यः, अर्थो ब्रह्मरूपः शन्दवाच्यत्वददायां धक्तिविभागेन स्वाभितानन्तश्चक्ि- 
भेदेन बहुरूपः = अनन्तभावाभावरूपः, प्रकाशते = प्रतीयते । शन्द्रो मायाभिः पुखरूप इयते" 
इत्यादिन्रुतेरिति । 
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सर्वपरिकल्पातीतं तत्वं समाविष्टं सवीभिः शक्तिभिन्रंद्य यथायथं व्यवहारे 
भावाभावरूपतया तत्तदुपाधिखचितं शब्दाः प्रतिपादयन्तीत्यभावाभिधायिनामपि 
भावरब्दैस्तुल्यः सम्बन्धोऽविशेषाच्छब्दानामिति प्रकरणतात्पयंमुपसंहतम् । एक 
इति ¦ भेदस्याभावनिरासेन प्रतिषिद्धत्वात् । अत एव नित्य., जभ्ावामावात् कायं 
कारणभावस्य च निषेधात् । शब्दवाच्यत्वे इति । शब्द्व्यवहाराथं निमित्तसप्तम्या 
प्रयोजनकथनात् बहुरूपः इति कमाक्रमादिरूपतया प्रागुक्तयाऽद्यस्येव तस्वस्य प्रका- 
दानात् । ८७ ॥ 

इत्थं च सांदृतोऽयं टोकयान्नाु पदाथप्रयोगो निरूढ इति तथेवास्मिन् 
५ (+ 

राशे ऽनुगम्यत इव्यविषयास्ता्किकविकल्पा इत्याह-- 

ठयवहारश्च लोकस्य पदाथः परिकन्पितेः । 
॥ ¢ क 

शास्म पदार्थः कायाथ लौकिकः प्रविमस्यते ॥ ८८ ॥ 

तं मनौ यपे 

अयं भावः -सवंविकल्पगोचरतानतिक्रान्तं सर्व॑कार्यानुकृूखाभिः सर्वाभिः शक्तिमः 
समाविषठं तच्वमू=परमार्थरूपं ब्रह्मषटस्वभेदस्वादिरूपैरुपाधिविरोषेर्भावत्वामावत्वाभ्याञ्च सामान्य- 
रूपाभ्यामुपाधिम्यासुपहितं व्यवहारे यथायथं मावाभावसरूपतया शब्दाः प्रतिपाद यन्तीत्यभावाभि- 

धायिनामपि शब्दानां भावाभिधायकैः शम्दैस्व॒ल्यः सम्बन्धः, स्वार्थैः सह शभ्दत्वाविरोषादित्येव- 
वमेतत्प्रकरणतात्पयंमुपसंहृतम् । प्रागुक्तरीत्याऽमावस्य निरासेन तदवान्तरमेदस्य प्रतिषिद्ध- 
त्वा -क इ्युक्तम्। अभावस्य पूवं निरा्यात् पध्वसाभावेन काय॑कारणमावारुपपत्तेश्च दर्धित- 
त्वाद् नित्य इत्युक्तम् । शब्दवाच्यत्वे निमित्तमूते सतीत्यस्य शन्दग्यवहारा्थमित्य्थः | 
निमित्तसरप्तम्या प्रयोजनकथनात् । फलस्यापि हेतुत्वात् । प्रागुक्त्या = क्रमाक्रमादिरूपतयाऽद्रय- 
स्येव तत्वस्याविद्यया स्वशक्त्या प्रकाशनाद् बहुरूपः प्रकाशत इत्युक्तमिति ॥ ८७ ॥ 

एवञ्चानाद्यविद्यापरिकल्पित एवायं रोकन्यवहारेषु पदाथंप्रयोगोऽनादिवासनया निरूढ 
हत्याविद्यक एवास्मिन् शस्त्रे कार्याथंमनुध्रियत ईति सन्तोऽसन्तो बाऽर्थां इत्यादिताकिंककत- 
विविधविकल्पानां नास्त्यवसर दत्याद--ग्यवदहार श्चेति । 

अयमथः--चकारोऽवधारणाथकः परिकल्पितैरित्यस्योत्तरत्र द्र्टन्यः । एवं परिक ल्पितै- 
रेव पदार्थे कस्य व्यवहारो मवति । छोकिक एव च पदाथः शास्रे = व्याकरणश्चास््े कायाथमू= 
प्रकृतिप्रस्ययादिषरूपकायविधानार्थं प्रविभल्यते = प्रविभागेण प्रङृस्य्थप्रत्ययाथिो दारल्पेण 
अनुशिष्यते उपदिश्यते वा इति | 
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विचारितमपि त्कविकल्यै्ाबतस्वं न यथाविचारं छोके व्यवहारमवतरति । 
न हिः दद नास्तरञ्यवस्थितविरुद्धभावरूपानुगमो व्यवहारे । न चाविचारेण यथा- 
तन्तव पायते निश्चयः कठैम्। रूपणन्यपदेश्ाभ्यां सदृशो बालपण्डितौ'” परस्प- 
राभिप्रायमेखने प्रवर्तते इति गजनिमीङ्ितेनावधाय पद्ाथंयाथातथ्यं व्यवहरन्तो 

छोकिका दरयन्ते । इदं च ठौकिकानामेव शब्दानामनुरासनं शास्त्रम् । तदत्र खाक- 
प्रसिद्धैव पदाथेभ्रक्छिया समाश्रयणीयेस्यखण्डाद् वाक्यार्थात् क्रियावचनो धातुः सनव. 
परधानानि नामानि, प्रस्यायकः प्रस्यय इत्यादिः श्चारीयकायंप्रसिद्धयथ रौकिक एव 
क्रियाद्रभ्यशुणादिलक्षणोऽपोद्धारपदाथः प्रविभञ्यत इति लोकयात्रायामेकयोगक्षेमाः 

अयं भावः - विविधैः कल्पनाख्पैस्तकैर्विचारितमपि मावस्वकूपं न रोके यथाविचारं 

म्यवहारगोचरो भवति । नहि दशं नान्तरे व्यवस्थितमेतच्छाघ्लविरद्ं यद् भावस्रूपं तदनुगमो 
लोकव्यवहारे हश्यते। न द्यत्पत्तिस्थितिविनःराक्चणत्रितया मात्रात॒गतत्वेन न्यायनये 

निर्धारितं शब्दस्वरूपम् , बौद्धानां नये च क्षणिकत्वेन विज्ञानाकारत्वेन च निर्धारितं सर्वषां 

भावानां स्वरूपं छोके व्यवहारपथमवतरद् दृश्यते । स एवायमिति ग्रव्यभिक्ञायमानस्वात् । 

न च विचारं बिनाभावस्य त्वम् = यथाथेरूपं, निश्चेठं शक्यते । लोके च व्यवह।रावसरे 

पदार्थानां सूपणव्यपदेशयाभ्यां रूपण पदायतस्वस्य विचारेण निर्धारणं तस्प्रभवकष्च व्यपदेशो 
व्यवहारस्ताभ्याम् , बालपण्डितौ सदशौ । तदुक्तम्--'रूपणव्यपदेशाभ्यां सदृशौ बारुपण्डितौः 
इति । छोके बालस्येव पण्डितस्यापि तकेद्ुशचरस्य शास्निर्धारितमावस्वरूपिरद्धनैव भात्र- 
स्वरूपेण व्यवहारदशं नात् । अहं स्थूलः, कशः, काणः, कुम्जः, वामन हत्यादयो व्यषहारा अश्र 
शाख्नविरोधिन उदाह्त॑म्याः। बालपण्डिताद्वुभावपि श्ाल्लविष्दधमेव पदार्थस्वरूपं निधायि 
परस्परामिप्रायमेलने प्रवर्तते इति। लौकिका मपि गजनिमीकिकयेव पद्ाथयाथातथ्यमवधार्य 
तेनैव म्यवहरूतो श्यन्ते । ददं शाघ्रे चालौकि सानामेव शन्दानामनुशासनम्, वैदिकास्तु 

दाब्द्ा यथाकथञ्चिदनुगता एव “बहुलं छन्दसि" इत्यादिना सूत्रशतेन बोध्यन्ते; न त तेषामनु- 
गमः शास्रेण कत्त शक्यः । तस्मादत्र शास्रे लोकप्रसिद्धेव पदायंधक्रिया समाभयणीया 
अस्य शास्रस्य छोकिकशन्दाठुश्ासनत्वा दिवयखणयाद् वाक्यार्थात्-- क्रियावचनो धायः, स्व- 
प्रधानानि नाभानि, अ्थंभ्रत्यायकः प्रत्यय दस्यादिरक्षणलक्षितः क्रियाद्र्यगुणादिलक्षणो कौकरिक 

एवापोद्धासपदाथं पएतच्छास््रीयकायप्रसिद्धयथ प्रविभज्यत इति कोकम्यवष्टारं मावत्वामाषत्वा- 

भ्याममिमतार्थ विषयाः सव श्चब्दा एकयोगक्षेमाः = भावाभिघाधिनोऽमावाभि धायिनश्न सें 
ब्दा भावत्वाभावत्वोपाधिखचितस्य बअरह्यतखस्येव बोधका रईत्यथस्य स्वरूपेणानिस्यस्वेऽपि- 
प्वाहनित्यत्वात् । अथंप्रतीतेश्च शन्दोदाहरणमात्रत्ात् अथस्य भावाभावरूपस्यासवेम 



( ३३७ ) 

19 

सव शब्दा भावाभावाभिमताथेविषया इत्यथंस्य प्रवा्नित्यस्वाच्छब्दोदाहारमान्न- 

त्वाच्च प्रतीतेर्मित्यः क्म्दाथ सम्बन्ध इति सिद्धम् ॥ ८८ ॥ 

इति भूतिराजतनयहेराराजछ्ते भ्रकीणंप्रकाशे 
सम्बन्धसमुदशषस्वृतीयः। 

¢ 

विकल्परूपाया अथप्रतीतेरर्थाजन्यत्वेन शब्दोच्चारणमाच्रजन्यत्वाच्च प्रवाहरूपेण रान्दाथसम्ब- 

न्धोऽपि निस्य इति सिद्धमिति ॥ ८८ ॥ 

या सौधसागरगता करुणार्सस्ागरा । 

सा गराङ्कगरे बद्धभावा माता प्रसीदतु ॥ 

इति श्री्क्षीभूतकाश्ीनाथतनयरयघुनाथकृतौ भम्बाकश्या 
संबन्धसमुदेशस्वृतीयः । 

का + मि 
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